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িদধান্ত করিয়াছেন তাথা ও সম্পূর্ণ অদ্রান্ত বলিয়ী বোঁধ হঁয়না। 
যাহা হউক এ সকল বিষয়ের স্বতন্ত্র স্থানে মমালোচনা | করাই 
কর্তব্য । | 
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৯২ পৃষ্ঠায় যে প্রীপর্ব্বতের উল্লেখ হইয়াছে উহ ভারত, 
বর্ষের কোন্ স্থানে অবস্থিত ছিল তাহা নিশ্চিতরূপে অবগত 
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: হও খায় না। মালভীমাধবের ৯ম সন্ধে ভবতৃতি লিখয়াছেন 
_ “কগালকুগুলা শ্রীপর্ধবতে বাঁ করিতেন এবং গুরুর সহিত 
সাক্ষাৎ করিবার নির্মন্ত আকাশযানে পদ্মাবতী নগরীতে 

আগমন করিতেন” ।, পদ্মাবতী নগরী মালবদেশে অবস্থিত, 

. ইহা ্বারা কেছ কেহ অগ্চমান করিছ্ে পারেন ্ রীপর্বত মালবের 
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1৬)5 

রহিত কোনস্থানে বিদ্যমান ছিল। কিন্ত যুক্ত রায় শরচ্চত্র 

: দাস বাহাছুর সি, আই, ই মহোদয় তিব্তীয় গ্রন্থ হইতে নির্ণর 
_ করিগ্নাছেন শ্রীপর্বত দাক্ষিণাত্যে অনস্থিত ছিল। তিব্বতীয় 

বভাষায় এ পর্ধতকে « পল্-গিযি-রি * (101991-291-1 ) বলে। 
43091 পল্” শবে অর্থ “শ্রী” এবং “রি” শবের অর্থ 
“পর্বত” « গ্যি* উভয় শবের সংযোজক । তিব্বতীয় গ্রন্থে 
বণিত আছে সিদ্ধনাগাজ্ডরন এই পর্বতোপয়ি যোগাসনে আসীন 
হইয়া! শেষজীবন অতিবাহিত করিবাছিলেন। সংস্কৃত গ্রচ্ছপাঠে 
ও জানা যায় শ্রীপর্বত মহীশুর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। যদি 

শ্রীপর্ধত যথার্গই দাক্ষিণাত্যে অবস্থিত হয় তাহা হইলে কপাল- 

কুণলা কিরূপে মধ্যে মধ্যে অঘোরঘণ্টের সহিত সাক্ষাৎ করিবার 

শিদ্িত্ত অতিদূরবন্তিনী পদ্মাবতী নগরীতে আগমন করিতেন € 
ভবভূতি অবশ; কপালকুগুল।রর আকাশধানের ব্যবস্থা করিয়াছেন । 

হুলপ্রবন্ধে সকল বিষয়ের আশানুরূপ সমালোচনা করিতে 
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পারি নাই বষানি। কেবল উপ বদ | 

মার্য ইত্যাদি শৃব্ধের উৎপত্তি ্দ্ধে যে মত প্রকাশিত 
হইয়াছে ভাহা ও সর্ধরবাদিসন্মত নহে। পাপপাগুতগ- পালি- 
ভাষার গৌরব অন্ষুণ রাখিতে যাইয়া ংলিয়াছেন মারিম ইত্যদি 
পালিশব্দ হইতেই মার্ঘ, মারিষ ইত্যাদি সংস্ৃত শৰের উৎপত্তি 
হইয়াছে+ ধদি কোন সমালোচক ভবভূতির নাটকওয়ে 
ব্যবজত শব্সমূহ সংগ্রহ করিয়া একখানি অভিধান প্রণয়ন করেন 

তাহা হইলে তদৃদ্বারা ভাষাবিজ্ঞানের ঘ থেষ্ট উন্নতি সাধিত হইতে 
পারে। ছন্দ* পালি, সংস্কৃত, প্রাকৃত, প্রভৃতি ভাষায় শবসমূহ 
কিরূপে স্তরে স্তরে সন্নিবি্ট হইয়াছিল ইত্যাদি . বিষয়ের 

অনুসন্ধান দ্বারা ভাযাবিদূগণের পরম কৌতুহল উদ্দীপিত হইতে 
গারে। টি 

ময়মনসিংহ জেলাকোর্ের তপ্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু 

গুহ ৰি এল্ মহাশয় ভবভূতি সম্বন্ধে কয়েকটা নৃতন বিষয় 
সন্নিবেশিত করিবার জন্য আমাকে পরামর্শ দিয়াছিলেন। 

সকল বিষয় এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা 
থাকি! | 

পরিশেষে সবিশেষ কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে 
মদীয় মধ্যমাগ্রজ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্র শান্্ী মহাশয় 
ই পুস্তকের আদ্যোপান্ত প্রচ, সংশোধন করিয়৷ আমাকে 



বেষ্ট উপকৃত করিয়াছেন। এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 
ভূতপূর্বক সম্পাদক অশেষবিদাম্পদ এ্রযুক হীরেন্মাধ দত্ত 

এম, এ বিএল) মহোদয় ভবতৃতি প্রবন্ধ পরিষৎপঞজিকায রি 
করণ সম্বন্ধে যথেষ্ট সহায়ত! করিয়াছেন। 

০  ্্রীসতীশচন্ত্র আচার্য্য 
দার্জিলিউ, জুলাই ১৮৯৯ 





ঈ.চীপত্র | 

বিষয়। 0 পৃষ্ট। 

উবভূতির কাব্য প্রণয়নের: শট ০ ১. 

১। বৌদ্ধধর্ের পতন 

২। ব্রাহ্গণ্যধর্থের পুনরভ্যুদয় 
ও। উদ্দোতকর, কুমারিল, শঙ্কর প্রতৃতি | 
৪। প্রাচীন ও ভবভূতির সমসমায়িক সমাজের চির । 

উবভূতির সমসাময়িক বৌদ্ধলমাজের অবস্থা ... . ৬ 
১। বৌদ্ধসমাজের ভগ্রাবস্থা রঃ 
২| কামন্দকীর প্রাত্যহিক অনুষ্ঠান দি 
৩৭ কৌদ্ধগণ কর্তৃক হিন্দুদেবদেবীর উপাসনা ও হিন্দুশান্ 

অধায়ন | রঃ 
€। হিদু ও বৌদ্ধসস্প্রদায়ের পরস্পর সখ্যভাব 
৫ নির্বাণ-ততত 

৬। সৌদ্ামিনী প্রসৃতির বৌদ্ষসম্প্,দায় কা 
তাস্তিক শ্রেণীতে প্রবেশ । তন 

তান্ত্রিক সমাজ এ 

১। তান্ত্রিক সমাজের শোচনীয় অবস্থা 

২। অঘোরঘট ও কপালকুগ্ডল! 

৩। চামুণ্ডা 

৪। অধ্োরী সম্প্দায়। | 
বৈদিক সমাজ ১৮ 



বিষয়। 

১1 বর্ণাশ্রম ধর্ম 

২। ব্রহ্মচারীর লক্ষণ 

৩। গ্রাহস্থা ও অতিথিসৎকার 

৪। সদ্ান্গণের কর্তব কার্য 

৫। তপোহলষ্ঠান 

ও। বেদের অধ্যয়ন_ও অধ্যাঁপন! 

"| আরণাক ধর্ম 

৮। রাজধর্শব 

৯। রামের মাহাত্ম্য 

১০। বৈদিক সমাজের আদর্শচিন্র | 

ভবভূতির পরিচয় 
১1 দক্ষিণাপথের পদ্মপুর 

২। জাতুকর্ণী। 
ভবভূতির জনস্থান 

১। বিন দেশের গাটীন ও বর্তমান অবস্থা। 

মালতীমাধবের ঘটনাস্থল 

১। পদ্মাবতী নগরী 

২। পারা, লব্ণ| ও মধুমতী নদী 
৩। পাটলাবতী। | 

ঘবহৃতির প্রা কাল 

পৃষ্ঠ! 

২৭ 

৪ 

৩৩ 

৩১ 



বি | . পৃষ্ঠ) 

১। রামের চরিত্র অবলশ্থনে লিখিত রা নাটক 

০) কালিদাসের পরে বদির রাহা রী 

৩। বাণভট ও দণ্ডী 

9। রাজতরঙ্গিণীর মত 

৫। গৌঁড়বহো কাব্যের মত 

৬। বালরামায়ণের মত 

প| ইন্দোর হইতে প্রাপ্ত মালতীমাধবের স্তলিগি 

৮। ডাক্তার ভাগ্ডারকরের উদ্ধৃত প্রবাদ 

*১। ভোজপ্রবন্ধের মত । 

০ বেদান্তর্শন 
রি ৩ 

১। বিবর্তবাদ 

২ বৌধায়ন ভাষ্য 

৩1 বাজসনেয় সংহিতোপনিষদূ 

৪। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত। 

"ম শতাবীর গ্রন্থকারগণ 

১। স্ুবন্ধু, বাণভট্ট, মমূরূভট, প্রভৃতি 

২। হর্যবর্ধন ও হয়েন্সাউ, 

৩। দীর্ঘসমাস প্রিয়তা। রি 

ভবভূতির লোকরঞ্জকতা পির 



বিষয়। ্ 

১1 ভবভূতির কাবোর ভীর সমালোচনা ... 
২। ভবভৃতির আত্মাতিমান 

ও। বৌদ্ধকৰি শাস্তিদেবের নম্রতা । 
কালপ্রিয়নাথ 

১। জগদ্ধর ও বিদ্যাসাগরেগ মত্ত 

২। উইল্সন্ ও আনন'রাম বড়,য়ার মত .. 
৩। প্রাচীনপ্রস্থ সমৃহহের মত | 

বশিষ্ট প্রথম সংহিতাকার 
১।  প্রচলিতমত 

২। ভবভুতির মত। কে 

বাল্মীকি ০. 

১। বাল্ীকি ও ব্যাসের আপৈক্ষিক প্রাচীনত্ব 

২। লেখব্রিজ, রাজেন্্রলাপ, রমেশদত্ত প্রভৃতির মত 
৩। ইটালীয় কবি গোরেদিত্তর মত 

৪। দুইটা প্রাচীন কিন্বদত্তী 
৫। ভবভূতির মত। 

আম্বীক্ষকী বিদ্যা 

১। মাধব ও মকরন্দের আহ্বীক্ষিকী শ্রত্ণ 

২। ন্যায়শান্ত্রের উৎপত্তি ও ন্যায়শব্দের প্রাচীন অর্থ 

৩। আনহ্বীক্ষিকী শব্ের প্রকৃত অর্থ 

৫০ 

৫১, 

৫৩ 

€ত 



৪। ভবভূতির সমসমাঠরিক ন্যায়চর্চা নত 
৫1 বাহস্যায়ন, দি নাগ, উদ্যোতকর, ধর্শাকীত্তি প্রভৃতি । 

তবভূতির বর্ণিত প্রাচীন স্থান 33 এই 
১। অঞ্জন, খধ্যমুক ইত্যাদির বর্তমান নাম ও অবস্থান 
রাম, লক্ষণ ও সীতার বনগ্রমনগথ ৬৬ 

১। অরষ্ ভাদীরধী, ৃ রেরপর,এয়ান ইত্যাদি 

২। শামবট বাল্দীকির আশ্রম, দণ্ডকারণ্য, জনস্থান ইত্যাদি 
৩। পঞ্চবটী, ক্রৌধ্চারণ্য, চিন্রক্তবান্, পম্পাসরোবর ইত্যাদি 
৪। ধষ্যমূক, মাতঙগাশ্রম, কিকবিস্ধ্া, গ্রত্ররণ, মালাবান্, লঙ্কা 

' ইত্যাদি। 

অনুরূপ কবিতা! ১১ ৬৯ 

১। কালিদুসের কাব্য 

২। শৃদ্রকের কাব্য 

৩। লেমেজ্রের কাব্য 

৪। বালরামায়ণ, অনর্থরাখক ইত্যাদি 

১1 বীরচরিতের ঘটন। | 

২। উত্তরচরিতের ঘটনা 

৩। মালতীমাধবের ছটনা রঃ 
৪। বামায়ণীয় ইতিবৃত্তের পরিবর্তন সাধন .. 



০ 

বিষয়। 
৫1 ভবভূতির কল্পিত ত্বটনাশ 

৭1 পদ্ঘপুরাণ 

৮। কিরাতাজ্জনীয় 
৯। বৃহত্কথা 

:০। মৃচ্ছকটিক 

ই দ্শকুমার চরিত 

১২। অভিজ্ঞান-শকুত্তল 

5৩ বিক্রমোর্বশী 

নাটকত্রয়ের পৌঁর্্াপর্ধ্য ও আপেক্ষিক উৎকর্ষ... 

পৃষ্ঠ 

৭৬ 

$1 বীরচরিত, উত্তরচরিত ও মাঁলতীমাধবের কতকগুলি 
শ্নোকের এ্রক্য 

২। নাটক ত্রয়ের কালিক পৌর্কাপর্য্য 
৩। উৎকর্ষান্ুসারে পৌর্বাঁপর্ধ্য 

&। ভবভূতির মতে মলিতীমাঁধব উতকৃষ্টতম .... 

৫ । বীরচরিত সন্থন্ে তবভূতির মত 
৬। মালতীমাধব সম্বন্ধে ভবভূতির মত 

4| উত্তরচরিত সম্বন্ধে ভবইৃতির মত। 
তবভূতির বর্ণিত শৃর্খান 
১। জ্ংস্কত সাহিতো ভঞ়ীনক রসের বর্ণনা ... 

৭9) 



বিষয় । 

২। শ্ুশানের ভীষণতা 
৩। পিশাচ পুরুষ ও পিশাচ রমণীগণের হত রিপার 
৪ | শ্শান দর্শন জনিত বৈরাগ্য। 
তবস্ৃতির কাব্যরচনা কৌশল এট জি 
১। বাকের প্রোচত্ব ও ভারের ওনত্য 
২। সংস্কৃত ভাষার বিন্যাে অসাধারণ সামর্থ্য 
৩। ভবভূতির কবিতার অম্থলিতগতিতব 
৪। গ্লোকের বেগবত্তা ও সামর্থ্য 

৷ ইচ্ছান্সারে শ্নৌোকের গতিপরিবর্তন 
৬ দৃশ্যকাব্য নির্মাণ কৌশল 
৭& চুলিকা, আকাশভাফিত, গণড কায ইতি 
৮। বিদ্রপ বাক্যের উদ্দাহরণ 
৯। বিভন্ন রসের উদাহরণ 

১৪। ভবভূতির সরল কবিতা! 

১১। ভবভূতির বর্ণনার গাভীর্ষা 
১২। ভবভূতির কাব্যের দোষ 
১৩। ভবভূতির কার্যের বিশেষত্ব । 

কলিদাস ও ভবভূতির তুলন ১১358 
€। বনিদাসের রচনা প্রণালী 

$| ভবভূতির রচনা প্রণালী 



1১1: 2 পরিষুয ও হি, র্. ৃষ্ট । 
ঃ 

টা 

৩৮ কালিদাদের সমাজ 

৮: 

| শৃঙ্গার, বীর'ও করুণরস বর্ণন 

৬। লক্ষা ও ব্য্যার্থ | ০ 

ভবভূতির শব্তততবু : ১৪৭ 

১। অমরকোষে অনুষ্লিখিত অথচ চতযতূতি ক ৫ 

 তদীয় কাব্যসমুহে উল্লিখিত শবনির্ণয় 

২। বৈদিক শব 
১০৯ 

৩। সুনৃত, অরিষ্ট তাতি, টি ইত্যাদি... 

৪1 পালি শব্দ | ১১৯ 

৫। মারিষ, বুক দোহদ, ৭৭ অমড়াি ইত্যাদি 

৬। অব্যক্ত দ্যোতক শব্দ ১৯5:০8১৯ | 

লী! উপসংহার 
৮৯২৬ 



ভবতুদ্তি। 

পিতার ১ 

ৃষ্টপূর্ব যষ্ঠশতাবীতে প্রাছুডতি হইয়া অশোক বনিষ্ক 
প্রভৃতির রাজত্বকাঙ্গে যে ধর্ম সমগ্র ভারতে 

ভবভতির ও সসিংহল, যাবা প্রভৃতি দীপে পরিব্যাপ্ 
কাব্য হইয়াছিল, পষ্টের ১ম শতাব্দী হইতে ৭ম 

প্রণয়নের শতাবী পধ্যন্ত ছয় শত বৎসর মধ্যে যে 
উদ্দেশ্য। ধর্থের জ্যোতি বিষ্করিত হইয়া সুদুর 

বিদ্বীর্ঘ চীনসামাজ্যকে আলোকিত করিয়াছিল, ঘৃষ্টের ৭ম, 

নু ৯ম ও ১০ম শতাকীতে যে ধর্মের নেতগণ কঠোর প্রচারক- 

ব্রত অবলঙ্থন পূর্ন ধিক প্রস্পাংরা যেরপ অর্ধমনুত্য ও অর্থ 
পণ্ড ক্যালিন্যান্কে লিখিতে ও পড়িতে শিখাইয়াছিলেন* সেইরূপ 

অসভ্য জাপানবারী, অশিক্ষিত শ্টামবাসী ও পশুপ্রায় তিব্বত 

বাসিগণের নিকট *অহিংস। গরমো ধর্ম শ এই মহামত ও 
চুরহ নির্বাণ হন্বের গা রহস্য ব্যাখা করিয়াছিলেন, সাইরিরিয়ার 
মামানিজমব যে ধর্সের বিকৃতিমাত্র, মহান্ুভব যীণুইরষ্ট ও যে 

ধর্মের প্রভাব সম্পূর্মক্ূগে অনুভব করিয়াছিলেন, যে ধর্শন নিবি? 
ভুমণ্ডলে নির্ষিবাদে ভারতের প্রাধান্য ঘোষণা! করিয়াছিল এং 

ষাহার প্রভাবে ধিধেশীয় পরিরাজকগণ তীর্থক্ষত্র বিবেচনা: 

₹.:5188557৩978'5 7 010585 
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নী বি নহে। গ্ষ্টের ৭ম শতাব্দী হইতে 
১৪শ শতাব্দী পন্্্ত ৭০: সাতশত বৎসরের মধ্যে উদ্যোতকর, 

কুমারিলভ্ট, শঙ্গবাচার্ধ্য, বীচম্পতিমিশ্র, উদয়নাচাধ্য, রামানুজ 

ও সায়নাচার্্য প্রভৃতি দার্শনিকগণ এবং ভবভূতি, মাঘ, শ্রীহর্ষ 
প্রভৃতি কবিগণ জন্মলাভ করিয়া কিরূপ চেষ্টায় বৌদ্ধমত:প্লাবিত 
ভারতে ত্রাক্মণ্য ধর্মের পুনঃপ্রবর্তন, ও বৈদিক ক্রিয়াকলাপের 

পুনঃপ্রতিষ্টা করেন, এবং মহম্দ-প্রনীরিত ইস্লামৃ-তত্ব বৌদ্ধ 
ধর্মের উন্মূলনে পরোক্ষভাবে কোন সহায়তা করিয়াছিল কি না 

ইত্যাদি বিষয় ও এস্থলে আলোচিত হুইবে না। যে কল 

মহাত্বা বিবিধ উপায়ে ব্রাঙ্গণ্য ধর্মের পুন্রভ্যু্খান সাধন 

করিয়াছিলেন তাহাদিগের অন্যতম. মহাকবি ভব্ভৃতির কাব্যের 
কিঞ্চিৎ সমালোচনাই এই ন্ষুদ্র প্রবন্ধের একমাত্র উদ্দেশ্টা।  * 

ভগবান পক্ষিলম্বামী স্তায়হৃত্রের যে ভাষ্য প্রণয়ন করেন, 

দিড্নাগাদি বৌদ্ধ পণ্ডিতগণের তর্কজাল হারা উহা সমাচ্ছন্গ 
হওয়ায় উহার উদ্ধারের নিমিত্ত ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে উদ্যোত- 

করাচার্্য স্তায়বা[প্তক রচনা করেন। খ্বষ্টীয় ৭ম শতাবীর শেষ- 
ভাগে হুবিখ্যাত বৈদিকপপ্ডিত কুমারিলভট্ট বৌদ্ধদিগকে 
দ্াক্ষিণাত্যের কেরল প্রর্দেশ হইতে বিতাড়িত করেন এবং বিভিন্ন 

বৈদিক বাক্যের সমন্বয় সাধন করিয়া মীমাংসা-বাত্তিক. বিরচন 

ফরেন অষ্টম শভাজ্ীর শেষ ও .নবম শতাকীর প্রথম 'ভাগে 



তগবান্ শঙ্করাচার্ধ্য দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত মলবর প্রদেশে অবতীর্ণ 
হইয়া প্রধানত: শ্রুতি বা উপনিষদের প্রামাণ্য গ্রহণ পূর্বক 
অধ্বৈতবাদ সংস্থাপন ও বেদাস্তভাষ্য প্রণয়ন করেন, এবং তাহার 
বিদ্যাবন্তা বিচারশক্তি ও অধ্যবসায়শীলতায় পরাস্ত হইয়া 
বৌদ্ধগণ দেশত্যাগ বা ্বীয় মত পরিহার করিতে বাধ্য হন। & 

একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে যে প্রাচ্য দিষিজযে হর হইবার 
-সমক্ে একটা প্রকাও লৌহকটাহ সঙ্গে করিয়া লইতেন। তিনি বৌদ্ধগণের 
সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইবার কালে ই কটাহ তৈলপূর্ণ করিয়া প্র্থলিত 
গঘির উপর সংস্থাপন করিতেন. এবং বিপক্ষদিগের দ্বারা প্রতিভ্ত। করাইতেন 
যে যিনি বিচারে পরাজিত হইবেন ভাহাক্কে এ উত্তপ্ত কটাহে নিক্ষিপ্ত হইয়া 
প্ুচাতাগ করিতে হইবে। একদা শঙ্কর মহাচীন (তিব্বত) প্রদেশে গমন 
করিয়! ততরত্য তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তর্ক করিতেছিলেন এমন সময়ে 
ঝহার প্রিয় শিষ্য আনন্দগিরি ঠাহাকে বলিলেন “ প্রভো আর বিচারের 
প্রয়োজন নাই এবং এতদপেক্ষ। দূরতর প্রদেশে গমন করাও আমাদের কর্তব্য 
নহে। জগতের সীম! নাই, ইহার কোথায় কোন্ অসীষ প্রতিভাশানী 
পডত বিদ্যমান আছেন তাহা কে বলিতে পারে?” আনন্দগিরির ্রার্থন- 
সারে শঙ্কর এ কটাহটি ্রমণের মীমান্বরপ তিরতে রাখি সাসিলেন। 
তিব্রতের এ স্থানটি অদ্যাপি শঙ্করকটাহ নামে প্রসিদ্ধ। নেপাল ৪ 
ভিক্রতে মে কিছ প্রচলিত আছে তদনথুসারে অবগত হওয়। যায় শঙ্কর 
তিব্বতের জামার নিকট পরাজিত হন। কেহ কেহ বলেন নিজের প্রতিস্ত! 
অনুসারে উত্তপ্ত কটাহে নিষগ্র হইয়া শঙ্কর বেহত্যাগ করেন, অন্ভের৷ বলেন 
লামার তান্ত্রিক মন্ত্র প্রভাবে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। এবিষয়ে বিস্তৃত তার 
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৪ কাবা প্রমধ়নের উদ্দেশ । 

স্বীয় ১*ম শতাব্দীতে দার্শনিক 'বাচস্পতি মিশ্র জন্মগ্রহণ করিয়া 
বেদের সম্যক্. আলোচনা, বিবিধ দর্শনগ্রস্থ প্রকাশ ও বৌদ্ধমতের 
অসারতা প্রতিপাদ্ন .করেন। ১২শ শতান্দীতে উপয়নাচার্ধয 

মিথিলা প্রদেশে * আবিভূ্তি হইয়া কিন অধ্শ্রানত তবে বৌদ্ধ 
পিগকে নিরন্ করেনা এবং বেদের প্রামাণ্য ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব 
প্রতিপন্ন করেন তাহা সকলেই অবগত আ.ছন। এই সময়ে 

*কেহ কেহ বলেন উদয়ন.বঙ্গদেশে বারেন্ত্রেণীর ভাছুড়ীবংশে জনসগ্রহণ করেন 

1 একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে যে "ঈশ্বর আছেন কি না” এই বিষয় 

লইয়া একদা বৌদ্ধগণের সহ উদয়নের তর্ক উপস্থিত হয়। উদয়ন নান! 

যুক্তি দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করেন! বৌর্গণ তাহার যু্তিত্ে 

অন্তষ্ট না হওয়ায় তিনি একজন ব্রাঙ্ষণ ও একজন বৌদ্ধকে আহ্বান করের 

কোঁন একটা পর্বতের উপর আরোহণ করেন। তথায় পরস্পর কধযোপকখন 

হইতেছে এসন সময়ে তিনি সহদা উ বরা্গণ ও যৌন্ধটিকে পর্বতপিখর হইত 

“ ঈশ্বরোহস্তি” এবং বৌদ্ধটি বলিল “ঈশ্বরে মান্তি”। পরে দেখা গেল 

ব্রাঙ্গণছাত্রটি ভূতলে পতিত হইয়াও জীবিত আছে কিন্তু বৌদ্ধছাত্রটির প্রাণ 

বিয়োগ ঘটিয়াছে। তখন উদয়ন বলিলেন তোময়া দেখ ঈশ্বর আছেন কি না? 

তদনস্তর কেহ কেহ :উায়নকে বলিল " আপনি একজন বৌদ্ধের বধসাধন 

করিয়া মহাপাতকে লিপ্ত হইয়াছেন অতএব উড়িষ্যায় জগরাধদেবের দর্শনলাত 

' করিয়া পাপক্ষালন করুন ”। তবনস্তর তিনি জগন্নাথের মন্দিরে তিন দিন তিন. 

রাত্রি উপবাস করিয়। শয়ান থাকিলেন কিন্তু জযন্নাথ তাহার সমীপে দর্শন 

দিলেন না। তৃতীয় রাত্রিতে উদয়ন ব্বগ্ন দেখিলেন জগন্নাথ তাহাকে বলি- 

তেছেন “ তুমি পাপী অতএব ধারাণসী-ক্ষেত্রে গমন করিয়! তুষানল সম্পাদন 

কর, তাহ হইঙ্সে তোমার পাপক্ষ হইবে ও তুখি অনবরাথের দর্শন পাইবে ।" 



ভবভুতি।. - .€ 

মহাত্মা রামানুজ স্বামী বৌন্ধধর্খের বিকুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া যে 
বৈষ্ব মত প্রচারিত করেন এবং ১৪শ শতাবীতে সায়নাচাধ্য 
বেদের টীকা বিরচন করিম্না বিলুপ্তপ্রায় বৈদিক সাহিত্যের 
অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার যে হুবিধা করিয়া দেন তাহা কাহারও 

অজ্ঞাত নাই। নৈষধচরিত প্রণেতা প্রীহ্ধ কলির মুখে বৌদ্ধমত 
ব্যক্ত করিয়া তাহার খণ্ডন ও বৈদিকমতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করেন 
এবং দার্শনিক মতসমূহের মধ্যে অদ্বৈতবাদের জয়ঘোষণা 
করেন। আমাদের আলোচ্য কবি ভবভূতি যে প্রণালী অবলম্বল 

করিয়া বৈদিকমার্গের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন তাহা সম্পূর্ণ 

নৃতন। ইহাতে তাহার সবিশেষ মৌলিকত্ব প্রকাশিত হইয়াছে । 
তিনি বৌদ্ধগণের সহিত সাক্ষাংসমবে প্রবৃত্ত হন নাই এবং 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বৈদিক ক্রিয়াকলাগেরও স্ততিবাদ করেন নাই.। 
জিন প্রাচীন ও পবিত্র বৈধিক সমাজের একখানি আদর্শচিত্র 
ও তাহার সমসাময়িক অধঃপতিত হিন্দুসমাজের একখানি প্রতি- 
কৃতি অস্কিত করিয়! সামাজিকবর্গের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন। 

আর্ধ্যমিশ্রগণ উতয্ব সমাজের আবস্থা! 'ভুলিত ০৪ কিংকর্তব্য 

নির্ধারণ করিবেন। 

উদয়ন সাতিশয় অনুতপ্ত হইয়া বাঁরাণমীতে ধাবমান হইলেন এবং তথায় তুযাঁ- 
শলে দেহত্যাগ করিলেন। মৃত্যুকালে তিনি জগন্নাথকে সম্বোধন করিয়া 

হলিবেন-2_ ধ্্যঘদমন্তঃ সন মামবজ্ঞায় বর্তদে। 

পুনর্বোদ্ধে সমায়াতে মীনা তব স্থিতি; 

বশ্বরিক মনে মত্ত হইয়া তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিলে |. কিন্তু বৌদ্ধ 

খন পুনরায় উপস্থিত হইবে ভখন তোমার অস্তিত্ব আঁ মার অধীন হইবে। 



বৌদ্ধ সমাজ। 

ভবভূতির সমসাময়িক বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক "সঙ 
তযসৃতির জের আত্যন্তরীণ অবস্থা অনেক পরিমাণে 
৪ অবগত হওয়া যায়। পরিভ্রাজিকা কামনদকীক 

তোধা-  ফ্ার্ীকলাপ অবলোকন করিয়া বোধ হয় বৌসধ 

সমাজের. মার তখন ভতাব্া। বৌদশান্ে প্রব- 
অবস্থা | 

জ্যার যে সকল কঠোর নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে 
'কামন্দকীর প্রাত্যহিক অনুষ্টানে তাহার কোনই নিদর্শন প্রাপ্ত 
হওয়া যায় না। কামন্মকী প্রতিজ্ঞ! করিয়াছিলেন প্রাণব্যয় 
'করিয়াও মালতীর সহ মাধবের বিবাহ সংঘটন করিয়া দিবেন 
এবং নানা বিদ্ব অভিক্রম করিয়া তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষাও করিয়া 
'ছিলেন। এ বিষয়ে কামন্দকীর নীতি কামন্দকের নীতি অপেক্ষা 

অধিকতর প্রশংসনীয়। কিন্ত য়ং বিবাহহৃত্রে বন্ধ হুয়া 
ত্থবা অপরকে বিবাহশুত্রে বন্ধ করান উতয়ই বৌদ্ধ পরিব্রাজিকার 
পক্ষে নিবিদ্ধ। বিবাহকে সংগারের বন্ধনগ্র্থি মনে করিয়া 

কামন্দকী পরিণয় সুত্রে বন্ধ হন নাই পযন্ত পরিব্রাজিকার ত্র্ড 
অবলম্বন করিয়াছেন, তিনিই আবার মালতী ও মাধবের পরস্পর 

বিবাহ সংখর্টিত করিধার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর ইহা বড়ই আশ্চর্য্যে 

* কাম। তত সর্ব! সঈমনায় যন্তবঃ প্রাণব্যয়েনাপি ময়! বিধেয়ঃ1 (মাল ৪) 

1 মক'! লবঙ্গিকে অপি নাম বুদ্ধরক্ষিতাসংক্রাস্থ ভগবতীনীতিঃ বিজে- 

হ্যতে। (মাল ৭) | 



.. সরভৃতি।, জজ 

বিষয়।.. কাশ্ীরের হুপ্রসিদ্ধ-. বৌদ্ধকবি ক্ষেমেম্্র :অবদান 
ক্লতায় লিখিয়াছেন। 

বাপ্পস্াদ্যা সততৃপতনে হোমহুমৈঃ রবৃততিঃ 

সত্যগ্রদ্থিবঠসনসরণৌ তুল্যহস্থার্পণেন। 
সংসারাজ্ঞাসময়চলনে বন্ধনং মাল্যদাম়া 

মোহারোহোপহতমনসাং হ্যহেতুবিবাহঃ॥ 
(অবদান কল্পলতা ৬য১)। 

_ বিবাহের পর নিরন্তরই যে ছুঃখ ভোগ করিতে হইবে বিবাহের 
সময়ে হোমধ্মবশতঃ নেত্র হইতে পতিত অশ্রুই তাহার. প্রথম 

চিহ্ব। বিরাহকালে বর ও কন্যার পরস্পর হস্তধারণ- দ্বারাই 

বুঝিতে হইবে উহারা সংসারে ব্যমনমার্গের অনুধাবন করিবেন 
বলিয়া শপথ করিলেন। অসার পাধিব রীতি নীতি হইতে 
ব্িলিত না হন এই জন্ত বিবাহ কালে বর ও বধুকে পুষ্প- 
মাল! দ্বারা বদ্ধ কর! হইয়! থাকে অতএব ধাহাদের চিত্ত ঘোর 
মোহ দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়াছে তাহাদেরই পক্ষে বিবাহ হধের 
হ্তু। 

কিন্ত কামন্দকীর এই ব্যবহার সমর্থন করিবার নিমিত্ব 

ভব্ভৃতি স্বয়ং নিয়লিখিত হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন ৫ 

মক। দয়া বা স্সেহো৷ বা তগবতি নিজেহম্মিন্ শিশুজনে 
ভবত্যাঃ মংদারাদ্বিরতমপি চিত্তং দ্রবয়তি। 

. *স্ট্মিতন্ড প্রব্রজ্যাসময়ম্লভাঢারবিমুখ: 

_প্রদক্স্তে যত গ্রতবতি পুনধৈ্বিমপরমূ॥ 
| | | (মাল ।:৪)। 



৮ বৌদ্ধ. সমাজ। 

হে ভগ্বতি এই শিশু মালতীর প্রতি দয়া অথবা দেহ আপনার 
সংসার হইতে বিরত চিত্তকেও দ্রবীভূত করিয়াছে, এই হেন 
আপনি প্রত্রজ্যাশ্রমকর্তব্য আচারসমূহের প্রতি বিমুখ হইয়া! 
মাধতীর বিবাহ সংঘটনে অবিশ্রীস্ত বত্ব করিতেছেন1 

কামন্দকীর কার্ধযাবলীর প্রতি অনুধ্যান করিলে বোধ হয়, 
এই সময়ে হিন্দুধর্শের পুনরভ্যুদয় হইয়াছিল এবং বৌদ্ধগণ হিস 
দেবদেবীর উপাসনা করিতেছিলেন। মালতীমাধবের তৃতীয় 

অস্কে দেখিতে পাওয়৷ যায় কামন্বকী মালতীর সৌভাগ্যবৃদ্ধির 
আশয়ে তাহাকে কৃষ্ণচতুর্দশী তিথিতে* শিবের আরাধনার নিমিত্ত 

পুগ্পচয়ন করিতে পাঠাইয়াছেন। বস্ততঃ এইসময় হইতে 
বৌদ্ধগণ শৈবধর্খর প্রতিপালন করিবেন কি বুদ্ধমার্গের অনুধাবন 
করিবেন কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। গৌড় 
দেশীয় হুপ্রসিন্ধ কবি যামচন্ত্র কবিভারতী ভক্তিশতকগ্রচ্থের 
প্রারন্তে বুদ্ধকে নমস্কার করিবেন কি শিবকে নমস্কার করিবেন 

কিছুই নির্ধারণ করিতে না পারি! লিখিয়াছেন ₹- 

আচানং যস্য সমস্তবন্তবিষয়ং যস্যানবদ্যৎ বচঃ 

যশ্মিন্ রাগলবোহপি নৈব ন পুনর্ধেষো ন মোহস্তখা। 

* অব। অজ্ঞ কমণ চউদ্দসীতি তংধ ভজবদীএ সমং মালদী সঙ্করঘরং 

পায়িগ সদি তদে! কিল এববং 'পাহ 1" ব)$শিঠি দেবদারাহণ নিমিতং সহতখ 

অরদ্দাণং আপইনসদি | (মাল ও) 



চিনি? গিরিশোহ্থব! স উর মষ্হে$ 
 ভেজিশতক)। 

বাহার জান কোন বহথারা পরিস্থিম্ন নহে, ধাহার বাকা 

নির্দোষ, ধাহাতে রাগ, দেষ ও মোহ বিলুমাপ্রও বিদ্যমান নাই, 
ধাহার অসাধারণ কৃপা হেতুনিরপেক্ষ হুইয়া অনন্ত জীবের প্রতি 

হুধ প্রনানের নিমিত্ত প্রবর্তিত হইয়াছে, তিনি বুদ্ধই হউন 
অথবা শিবই হউন, তিনিই ভগবান, তাহাকে আমরা নমস্কার 
করি। 

.. যালতীমাধব প্রকরণে আভাস পাওয়া! যায় তবভুতির সময়ে 
বৌ প্রাচীন ছিন্দুসংহিত! ভক্তিসহকারে অধ্যয়ন করিতেন। 
ঘিডীয় অঙ্কে কামন্দকী বলিতেছেন £-- 

£তরেভরানুরাগো হি দারকর্্মনি পরাধ্ং মঙ্গল নীতাশ্চায়ম- 
্থাৎন্গিরসা, যম্যাৎ বাউঅনপচ্ৃষোরব্ববন্স্তস্যাযৃন্ধিরিতি। 

(মাল। ২) 

বিবাহ কার্যে পরস্পরের অনুরাগই সবিশেষ শ্রেয়ত খষি অঙ্ধিরাও 
রূলিয়াছেন যেনারী বাক .মনঃ ও চক্ুর দ্বারা বরের প্রতি 

শনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন তিনিই পর়মসৌভাগ্যবর্তী। 
এই স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় বৌন্ধপরিত্রাজিকা কামন্দকী 
নিজের বাকোন প্রমাণ্য সংস্থাপনের নিমিত্ত মহধি অঙ্গিরার ধর্ম- 
শান্ত হইতে বচন উদ্ধূ করিয়া:ছন। 
ভবভৃতিয় সময় হি ও বৌদ্ধ অপ্রদায়ের পরস্পর কোন 
বৈরভাব ছিল না। পছ্াবতীনগরীর রাজমন্ত্রী ভুরিবস্থ ও. 



১" ও বৌদ্ধ _সমাজ। 

বিদর্তরাজমন্ত্রী দেবরাত উতয়েই ব্রাদ্ধণ ছিলৈন কিন্তু তাহার! 
কামনদকী, সৌদামিনী প্রভৃতি বৌদ্ধযহিলাগণের সহ. একত্র এক 
গুরুর নিকট অধ্যয়ন করিতেন । কামন্দকী লবঙ্গিকাকে বধ 
করিয়া বলিতেছেন | 

অয়ি কিং ন বেংসি ষদেকত্র নো বিদ্যাপরিগ্রহায় নানাদিবন্ত 

বাসিনাং সাহচর্ঘ্যমাসীৎ ।তদৈব চ অম্মৎ-সৌদামিনী সম 
অনয়োরিবহ্দেবরাতয়োর্ত্েরং প্রতিজ্ঞ!  অবগ্তমাবাত্যাম 
পত্যসন্বন্ধঃ কর্তব্য ইতি। 

(মাল। ১)। 

সখি লবঙ্ধিকে তুমি কি ছ্ানন! একত্র বিদ্যাপরিএ্রহকালে 
নানাদিগস্তবাসিজনগণের সহিত আমাদের সাহচর্য হয়। দে 

সময়ে আমাদের মৌদামিনীর সমক্ষে ভুরিবহু ও দেবরাত ্রতিন্থ 
করেন, তাহারা একের কন্যার সহিত অপরের পুত্রের পরিণয় 

সম্পাদন করিবেন। 

ইদানীং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিশস্গুলীর মধ যে নির্বাণতব 
লইয়া ঘোর আন্দোলন চলিতেছে, অধ্যাপক মোকমূলর, বণ.ফ, 
চাইন্ডার্সট আলউইস্, হজসন্, রিজডেভিডস্, ওক্রেবার্ 
মনিয়র উইলিয়ামূস্, পাউসিন্, কল্যাগিটউইট, পল্কেরস্ প্রমুখ 
গবেষকগণ যে তত্বের প্রচুত অর্থ প্রকাশ করিবার জন্ত অনুক্ষণ 

চেষ্টা করিতেছেন, বিগত ১৮৭৪ খৃঃঅৰঝে ইউরোপে [1751778- 

[10108] 09275169501 076 0116176511505 নামক মহাসভায় 

রেভারেও বীল্ ছীন্প্রদেশ হইতে এপর্যন্ত যে মকল বৌদ্ধসংস্কৃত 

গ্রস্থ আনীত হইব ইত্ডিয়৷ আফিম লাইব্রেরীতে সংগৃহীত আছে 



ভবভৃত্তি। | নু 

উহা তন্ন তন্ন বিচার করিয়াও যে তত্বের নগ্চতাৰ ব্যাখ্যা 
করিতে সমর্থ হন নাই, সেই ছুরহ নি্কাণততের ধথার্থ নধার্থ কি 
এই বিষয় লইয়া ভবভৃতরি সময়েও বোধ হয় সবিশেষ আলোচনা! 
চলিতেছিল। মলতীমাধবের ষষ্ঠ অস্কে মালতী বলিতেছেন £__ 

কেণ উপ উবাত্রণ সম্পদৎ মরণনিববানস্স অস্তরৎ সম্তাবইস্সং। 
(মাল । ৬)। 

কি উপায়ে সংপ্রতি মরণ ও নির্ববাণের পার্থক্য অবগত হইব । 

অনতীগ্সিত নন্দনের সহিত বিবাহ হইবার আয়োজন হইতেছে 

দেখিয়া অবস্ত মালতী মরণকেই নির্ববীণ বলিয়া মনে করিতে 
পারেন, কিন্তু বৌদ্ধশান্ত্র অনুসারে বিচার করিলে মরণ ও নির্ব্বাণের 
ঘোত্ু বৈষম্য অনুভূত হইবে। একস্থলে নির্ববাণের দার্শনিক 
ব্যাখ্যার অবতারণা না করিয়া এই মাত্র বলা যাইতেছে যে 

পুন্জর্মিরহিত মরণই নির্ধাণ, অথবা যে অবস্থার অধিগম, সারা 
মরণের হস্ত হইতে চিরউদ্ধার প্রাপ্ত হওয়া ধায় তাহাই নির্ববাণ। 

সৌদামিনীর চরিত্র সমালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় 
৷ এই সময়ে কেহ কেহ বৌদ্ধ সপ্পরদায় ত্যাগ করিয়া! অঘোরী-শৈব 
বা হিনূতান্ত্রিক শ্রেণীর অস্তনিখিষ্ট হইতেছিলেন। কামন্দকীর 
অন্তেবাসিনী সৌদামিনী প্রথমে বৌদ্ধধর্মাবলস্বিনী ছিলেন পর 
অঘোরঘ্টের শিষ্যত্ব গ্রহণ পূর্বক গুরুচর্য্যা, তপস্যা, অন্ত, মন্ত্র 
যোগ, অভিযোগ ইত্যাদির অনুষ্ঠান দ্বারা অলৌকিক সিদ্ধিলাত 
করিয়াছিলেন। সৌদাষিনী 'যে তান্ত্রিকধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, 
তাহার প্রতি বৌদ্ধগণের কোন প্রকার বিদ্বেধ ছিলনা। মালতী 

মাধব প্রকরণের দশম অঙ্কে .. দেখিতে পাওয়া যায় কামন্দকী 



১২. তান্ত্রিক মমাজ। 

রশি সৌনাদিনীকে বলিতেছেন. 
বন্দ্যা ত্বমেৰ জগতঃ স্পৃহমীয়সিদ্ধিঃ 

এবং বিখৈবিলসিত্রৈতিবেধিস্তৈঃ। 
যস্যাঃ পুরা পরিচয়প্রতিবদ্ধবীজ- 

মুস্ততভুরিফলশাণি বিজ ভিতং তে ॥ চি 
(যাল। ১*)। 

_ ভদ্রে তুমি ষে অলৌকিক দিদ্ধি লাত করিয়া তাহা সাতশ 
স্পৃহত্বীয় ও বোধিসত্্গণের ছুলভি। যে হেতু তুমি বোধিসত্বগ্ণণকে 
'তিত্রম পূর্মক নানাবিধ বিভূতি প্রাপ্ত হইয়াছ অতএব রর 
জগতে বন্দূনীয়া। 

ভবভুতির সমসামগ্িক তাপ্ত্রিক সমাজের নিভে 

অঘোরঘট, কপালহুগুল| ও সৌদামিনীর 

তান্ত্িক চহিত্র এই সমাজ সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত 
সমাঁজ। হইয়াছে। রাত্রিকহারী, অরণ্যবানী ও মুড- 

ধারী অঘোরবট পদ্বাবতী নগরীর মহাশবশানপ্রদেশে অবস্থিত 

করাল! নামক চানুখডার মন্দিরে ভ্রধান গুরুর কার্য করেন। 
ক্ঠাহার আন্তেবাণিনী মহাপ্রভাবা কগালকু গুলা শ্রীপর্দতে বাম 

ফরেন এবং মধ্যে মধ্যে গুরুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত 

 চামুণ্ডার মর্দিরে আগমন করিয়া থাকেন। একদিন ভীষণোজ্বল- 
বেশা৷ কপালকৃণ্ল! আকাশষানে আগমন পূর্বক বণিতেছেন ১ 

কপা। যড়ধিকদশনাড়ীচত্রমধা্থিতাযঘ়া 
ছি বিনিহিতরগঃ নিব্ধিদত্তদ্বিণাৎ যঃ 



উবভুতি ঃ ১৩ 

আন্চলিতমনোভি. মাধকৈমৃগ্যিমাণঃ 

স জয়তি পরিণদ্ধঃ শক্তিভিঃ শক্তিনাথঃ॥ 

ইয়মহমিদানীং মি 
নিত্যৎ ষড়ঙচক্রনিহিতৎ হুৎপদ্থমধ্যোদিতৎ 

পশ্ঠন্তী শিবরূপিণৎ লয়নশাদাক্মানমভ্যাণতা। 

নাটীনামুদয়ক্রয্ৈ জগত পঞ্চামৃতাকর্ষণাদ্ - 
অপ্রাপ্তোৎপতনশ্রমা বিঘটযন্ত্যগ্রে নভোহস্তোনুচঃ॥ 

অপিচ 

উল্লোলম্মলিতকপালকগমালা 

সংঘট্টকণিতকরালকন্থিণীকঃ। 

পর্যাপ্ত ময়ি রমনীয়-ডামরত্বৎ 

সন্ধতে গগনতলপ্রয়াণব্গঃ ॥ 

গু . (মাল। ৫)1 

সাধকগণ অবিচলিত অন্তঃকরণে ধাহাকে অন্বেষণ করিয়া 
থাকেন এবং জ্ঞানিগণ ধাহার রূপ হৃদয়ে ধারণ পূর্বক সিদ্ধিলাভ 

করেন, যোড়ণনাড়ীচক্রের মধ্যে অবস্থিত ও শক্তিসমূহদ্বারা 

পরিবৃত সেই শক্তিনাথের* জয় হউক। আমি মন্ন্যাসদ্ধারা 

* সৌদামিনী শ্রীপর্ধবত হইতে পন্মাবতী নগরীতে আগমন পূর্বক মধু- 

মতীতীরস্থিত ন্বর্ণরিন্দুনামধেয় শিবকে প্রণাম পর্ববক বলিতেছেন ;_ 

জয় দেব ভূবনভাবন জয় ভগবন্নখিলনিগমনিধে | 

: জয় র'চিরচজ্্রশেখর জয় মদনাস্তক জয় জগনাদিগুরে। | | 
(মাঁলভী ৪)1 
"টু 



১৪. তান্ত্রিক সমাজ। 

ষড়ঙ্চত্রে নিহিত ও হৃৎপদ্থমধ্যে উদিত শিবরূপী আত্মাকে. 

প্রত্যক্ষ করিতে করিতে নতোমগুলস্থিত মেখসমূহকে খণ্ডিত: 

করিয়া এস্থলে জ্াগমন করিয়াছি। ইড়৷ পিক্গলাদি নাড়ী- 
সমূহকে বায়ু দ্বারা পুরণ করিয়া গাঞ্চতৌতিক শরীরকে আকর্ষণ 
করিয়াছি, এই হেতু আমার আকাশপথে আগমনজনিত ক্লেশ 
অনুভব হয় নাই। গ্গনতলে প্রব্ীবেগে আগমন করায় 
আমার করস্থিত নরকপালমালা চঞ্চল ও শ্ঘলিত হইয়াছে 

এবং স্বলনকালে কপালসমূহের পরস্পর সংখঘ্ণে যে ভয়ঙ্কর 

ধ্বনি উৎপন্ন হইয়াছে উহা আমার পক্ষে রমণীয় ডামরের কার্ধয 

সম্পাদন করিয়াছে 17 | 

মালতীমাধবের পঞ্চম অস্কে বণিত আছে চামুণডার রী 

বলিধান করিবার নিমিত্ত মন্দিরম্বামী অঘোরঘণ্ট ও হার 

শিষ্যা কপালকুগ্ডলা মালতীকে ব্ধ্যলক্ষণে চিহ্িত করিয়াছেন। 
বিব্ধিীবোগহারপ্রিয়া চামুণ্ডার পুজার জন্য শত শত প্রাণীর 

বধ করা হইত। মালতীর উচ্চক্রন্বনধ্ধনি শ্রৎ করিয়া মাধব 

ব্লিতেছন : -- 

করালায়তনাঙ্চায়মুজ্চরং-করুণধ্বনিঃ। 
বিভাব্যতে নমু স্থানমনিষ্টানাং তদীদৃশামূ॥ 

(মাল। ৫)। | | 

করাল৷ বা মন্দির হইতে এই উচ্চ করুণধ্বনি উিত 

হইতেছে। চামুণ্ডার মন্দির ঈদৃশ অনিষ্টের স্থান। 
: এক্ষণে দেখা যাউক এই চাষুণ্ডা কে? মার্কপ্ডেয়চণ্ডীর 

দেবীমাহীত্ে বর্ণিত আছে £₹_ 



ভভূতি। ৫ 
ঘম্মাচ্চণ্ডঞ্ মুড গৃহীতৃ। তৃমুপাগতা। 

চামুর্ডেতি ততো লোকে খ্যাতা দেবী ভবিষ্যতি ॥ 
(চণ্তী)। 

মহাসংগ্রামে নিশুস্বের চণ্ড ও মুণ্ড নামক দুইজন সৈল্তাধ্যক্ষকে 
নিহত করিয়ছিলেন বলিয়া ছুর্গার চামুণ্ড নাম হইম্মাছে। ব্রা্ষী, 

মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণৰী, বারাহী, মাহেন্্র, চামুণ্ডা ও চণ্ডিকা 
এই অষ্ট শক্তির মধ্যে চামুণ্ডা অন্যতমা শক্তি। জে, এফ, 
ওয়াটসন এবং জন্ উইলিয়াম কেই নামক পাশ্চাত্য পণ্ডিতদয় 

এসিয়াটিক রিছার্সের ৯ম খণ্ডের ২০৩ রর চামুণ্ডা সম্বন্ধে 
লিখিয়াছেন £- 

4615 00 85 00945955 092. 211 1001721 সান 
916 109805 09 [71700507601 006 270161/ 1000 
008109055 31755801000) 119 10001906010 015 80) 

0617001%) 10 1015 01212 01 1191206 015017258) 1085 
11506 7০৮৩1 096 01005 4১511019171 2506176 11 

11১60610015 ০ 01391001702 %/1)916 0 1১6৫0117601 06 

0195 5 4900/6৭ 10. 0:05] 10 78 380017050. 60 06 
01580 (3904695 (10210007090 চনে! 

ঈ চে ৮ ৬ টা 

116 09116 17 0০110101019 0180605 ০৫ 41107 

07753৮4০০01 15 0045 00060 60 135৮6 6%15650 26 ৪ ৮0 

1601006 91100, ৪174 000001553 79099 0 1109 07019 

21101017 8100 15৮01076 1165 1010) 510700 %০ 36 
9১০01121081 5015515000115 ০6 [11919) 21710508020 00 816 
021) 17100 17351081810 ০01001085$ ০1 018০2170, 



১৬ | তান্ত্রিক সমাজ। 

[176 01911010615 ০6 98186)069159) 87021 ০ তা 

10 00109 01 0119070008) 010101007910950515 200 চুলা) 

210 ০81160 16121182120 15015561015 48101521080 

270. 12021101005], 707 7010 09100109, 
৪০০০:1105 0 210) 15 000) %27%) 2০০৭ 200 %%%4৫ 

৪.:18620. 31১6 15 9810 60 06 10600০81] ডগ) 05 
0০৫0655 7২81701.৯. . 

হিন্দুগণ চামুগ্ডার সমীপে নরবলিদান করিয়া থাকেন। অষ্টম 
শতাবুতে প্রাচীন হিন্দুকবি ভবভূতি মালভীমাধব নাটকে বর্ণন 
করিয়াছেন, অঘোরঘ ট চামুণ্ডার মন্দিরে উপহার প্রদান করিবার জন্ত 

মালতীকে লইয়া যান। অধোরী অন্তরায় যে ভয়ঙ্কর ক্রিয়া 
কলাপের অনুষ্ঠান করিতেন, তাহার প্রতি শ্রদ্ধা ভারতে বহুকাল 
হইতে বিদ্যমান ছিল এবং ইহ নিঃগন্দি্:প বলা যাইতে পারে 
যে আধ্যহিন্দ্গণের ভারতবর্ষে আগমনের পুব্ধে অনাধ্যজাতির 

মধ্যে উ সকল কুসংস্কারাস্ছন্ন ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইত। যে 

উপাসকগণ শক্তি ও শিবকে চামুণড, ছিন্নমস্তা, কালী প্রভৃতি নামে 

পুজ! করিয়া থাকেন, তীহাপিগকে কেররী বলে, অধোরঘন্ট ও 
কপালকুগ্ডলা এ শ্রেণীর অন্তর্গত। ওয়ার্ড মহোদয়ের মতে 

চারু ও মুণ্ড এই ছুই শব্দের সংযোগে চামুণ্ডা পদের উৎপত্তি 

হইয়াছে, চামুগ্তার অর্থ সুন্দর মন্তকবিশিষ্ট। 

27 20212 ০ 1৮12 80]. চা" ব5০০, 870 107 11122 

1876) [ভীত 4£851550 0656870195) 120) 0585 202. 



| ভবভূতি। | ১৭ 

অধোরখ'ট ও কপালকুগুলা ষে' সম্প্রদায়ের অন্তত ছিলেন, 
সৌদামিনী কামন্দকীর শিষ্যত্ব ত্যাগ করিয়া যে সন্প্রদায়ে দীক্ষিত 

হইয়াছিলেন, চামুণডা ধাহাদের সর্বশেষ আরাধ্য দেবতা) গুরু 

চরঘ্যা, তপস্যা, অন্ত, মন্ত্র যোগ ও অভিযোগ ইত্যাদির অনুষ্ঠান 
সবার! সিদ্ধিলাত করাই ধাহাদিগের চরম উদ্দেশ্তাঁ, সেই সং্গ্রদায় 
ভবভূতির সময়ে কি নামে অভিহিত হইতেন তাহা নিশ্চিতরূপে 
বলিতে পারা যায় না। কেহ কেহ এ সম্প্রদায়কে অঘোরী 

বা! অধ্োরপন্থী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, অপরে উাদিগকে 
তান্ত্রিক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। বস্তত; অঘোরী শৈবগণও 

তান্ত্রিক সং্প্রদায়ের অন্তনিবিষ্ট। বোধ হয় এই সম্প্রদায়ের 
প্রত্বু ভবভুতির কোন প্রকার সহানুভূতি ছিলনা । ধাহারা 

ধন্মানুষ্ঠানের ব্যপদেশে অনুক্ষণ নরহত্যা করিতেন, নরকপালমালা 

ধারণই ধাহাদের ধর্মের ধ্ব্জী ছিল, সম্প্রদায় ভবভূতি প্রভৃতি 
সন্নদয় ব্যক্তিগণের চক্ষে সমধিক গৌরবলাভ করিতে পারেন 

* কামন্দকী। সাধু বংদে সাধু, অনেন মৎপ্রিয়াভিযেগেন ম্মারয়সি মে 

পূর্বশিষ্যাং সৌদামিনীম,। | 

অবলোকিতা। ভঅবদি স| সৌদামিণী অহথণা সমাসাদিদ অচ্চরীঅ ষত্ত- 

সিদ্ধিপপহাবা সিরিঅ পব্বাদে কাবালিঅব্বদং ধারেদি। 

 মোলতী ১)। 
1 সৌদ গুরুচর্ধ্যাতপন্তত্্মন্ত্রযোগাভিযোগজাম.। 

ইমামাক্ষেপণীং সিদ্ধিমীতনোমি শিবায় ব;ঃ॥ 

(মালতী ৯) 



১৮ বৈদিক, সমাজ | 

নাই। ভবৃতি মালভীমাধব প্রকরণের ধীরপ্রশাস্ত নায়ক মাধব 
বারা & সম্প্রদায়ের প্রধান পুরু অদ্বোরঘণ্টের বধ সাধন করিয়া, 

নিজের মত ব্যক্ত করিয়াছেন। অধোরপন্থী শৈবগণের আদি 

স্থান বর্রপুক্র অঞ্চল বা বরদীপ্রদেশ। কাতিওয়ার, রাজওয়ার, 

প্রভৃতি স্থানেও. অনেক অঘোরীর বাস ছিল। রাজওযারের. 

অন্তর্গত আবু পর্বতে এখনও অনেক অদ্যোরী ঘৃষ্ট হ্য়। 

্া্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈ ও শৃদ্ এই চারি বর্ণ এবং বর্থাচারী 
বৈদিক গৃহস্থ, আরণ্যক ও ভিদ্ষু এই চারি আশ্রমীর 
সমাজ। বিশদ বৃত্তান্ত যদি কেহ সংক্ষেপে জানিতে 

চাহে তাহা হইলে তিনি ভবভূতির বীরচরিত 

ও উদর চিত মক পাঠ করুন। উত্তরচরিতের ৪র্থ অস্কে 

ভাগায়ন, সৌধাতকি প্রত্ৃতি ত্রা্মণ ব্রহ্মচারী এবং ২য় অস্কে 

লব কুশ প্রভৃতি ক্ষত্রিয় ব্রন্মচারীর দৈনিক কাধ্য দেখিয়া অবগত 

হওয়া যায়, উহার পাঠ্যাবস্থায় কিরূপ জীবন যাপন করিতেন। 

বশিষ্ঠের আগমনে বান্মীকির পাঠশালা এক দিন বদ্ধ হওয়ায় 

ভাণ্াযবন সর্ষে বলিতেছেন “অপূর্ব কোছপি বহুমানহেতুগ্কুতু 
সৌধাতকে” হে সৌধাতকি গুরুজনে কোন অসাধারণ সম্মানের 
হেতু বিদ্যমান থাকে । ইহার পরেই আমরা দেখিতে পাই শিষ্টা, 
নধ্যায় হেতু বালকগণ কলকল ধ্বনি উচ্চারণ পুর্ব্বক উচ্ছ্ খলরূপে 
খেল! করিতেছে । উত্বরচরিতের ৪র্থ অস্কে জনক লবের পরিচ্ছদ 
ব্নচ্ছলে তরি অঙ্গচা্দীর লক্ষণ বি করিক্বাছেন। জনক 

বলিতেছেন৮- 



. ভিবভুতি 
৫ 

 চড়াচুস্বিতকন্পনতমিভস্ত বীঘয়ং পৃষ্ঠতঃ 

: ক্বম্মস্তোমপবিত্রলান্বনমুরো ধত্তে ত্বচৎ রৌরবীমূ। 
মৌর্ব্যা মেখলয়া নিধন্ত্রিতমধোধাসশ্চ মান্জিষ্ঠিকৎ : 
পাট কার কমক্ষতৃত্রবলয়ং দণ্ড তথা পৈপ্গলমৃ॥ 

(উত্তর ৪)1 . 

এই চিলির ধারণ করিয়াছে। 
মস্তকের শিখা তুদীর অত্যত্তরন্থিত বাণপুঙ্ঘবর্তী পক্ষ স্পর্শ 
করিয়াছে ।. ইহার বক্ষঃস্থল তস্মলিপ্ত ও রুরুমুগের ভশ্ম পরি- 

ধানীয়। ইহার মণরিষ্ঠারাশগ রঞ্রিত অধোবাস মুব্বীতন্ত নির্মিত, 
কটিৃত্র দ্বারা বদ্ধ, এবং হস্তে ধনুঃ। জপমালা ও অশ্বখশাখা 

নির্দিত দণ্ড বিদ্যমান আছে। | 

উত্তরচরিতের দ্বিতীয় অঙ্কে আত্রেয়ী লব ও কুশের জাতকর্ম, 

চুড়াঁকরণ, উপময়ন ও বেদাধায়ন ইত্যাদি সংগ্কার বিবৃত করিয়াছেন। 
বীরচরিতের প্রথম অক্কে রামচন্দ্র প্রভৃতির দীক্ষাগ্রহ, গোদান- 

মঙ্গল ও বিবাহসংস্কার় বর্ণিত হইয়াছে । ভৰভূতি সাগ্সিক' 
গৃইস্থের দৃষ্টান্ত শ্বরূপে* বীরচরিতের ৪র্থ অঙ্কে বিশ্বামিত্র ও 

* রাম: দি বদি লাধালহি তে হি গয়না ন পর্ব 

বিমোক্ত মন্মান, রর 7 

ৰ না খাম) ৃ 

(উত্তর ১)।- 



১৯ বৈদিক সমাজ। 

উত্তরচরিতের ১ম অঙ্কে জনক খধির নিত্যকার্ধের উল্লেখ করি- 
য়াছেন। বীরচরিত ও উত্তরচরিতের ২য় অঙ্কে অতিথি 
সৎকারের প্রণালী ও প্রয়োজনীয়তা! জুন্দররূপে প্রকাশিত হুই- 
য়াছে। ব্রাহ্মণ পরশুরাম ক্ষত্রিয় রামচন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে 

আগমন করিয়াছেন শুনিয়া জনক শতানম্দকে বলিতেছেন £__ | 
_. খ্বষিরয়মতিধিশ্চেৎ বিষ্টক্ঃ পাদ্যমর্ধ্যম্ 

তদনু চ মধুপর্ক: কল্স্যতাৎ শ্রোত্রিয়ায়। 

অথ নু রিপুরকম্মাৎ থে নঃ পুক্রভাণ্ডে 

জনিহানযাবিহীনে কার্মকস্তাধিকারঃ ॥ 
র (বীর ২)। ূ 

এই জামদগ্য খষি যদি আমাদের অতিথিকূপে আগমন করিয়া 
থাকেন তাহা হইলে উষ্াকে কুশাসন, পাদ্য, পুজোপকরণ 
তদনভ্তর: মধূপর্ক প্রদান করুন। আর যদি তিনি আমাদের 
পুক্রতুলা রামচন্্ের প্রতি শত্রতাচরণ করিতে আসিয়া থাকেন তাহা 
হইলে এই নীতিত্রষ্ট ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে আমরা ধনুধধ্ণারণ করিব। 

উত্তরচরিতের ২য় অষ্কে দেখিতে পাওয়! যায় আত্রেয়ীর আগমনে 

্রন্থষ্ট হুইয়া বনদেবতা ফল, কুম্ধুম ও পল্পব বিকিরণ পূর্বক 

বলিতেছেন ₹- 

যথেচ্ছৎ ভোগাৎ বো বন্মিদময়ং মে হৃদিবসঃ 

সতাৎ সত্ভিঃ সঙ্গং কথমপি হি পুণ্যেন ভবতি। 

তরুচ্ছায়া তোয়ং ঘদপি তপসে! ঘোগামশনং 
ফলং বা মূলং বা তদপি ন পরাধীনমিহ বঃ ॥ 

উত্তর ২। 



ভবভুতি। ২১ 

এই বনজাত দ্রব্য আপনি স্বেচ্ছানুসারে ভোগ করুন, আমার 

আজ বড়ই. সৌভাগ্যের দিন, কারণ বু পুণ্যেরফলে সজ্জনের সহিত 
সমাগম হইয়া! থাকে। বৃক্ষের ছায়া, নির্ঝরের জল, এবং ফল 

মূল ইত্যাদি তাপমীগণের আহার্ধ্য যাহা কিছু এখানে আছে 
তাহা আপনি পরাধীন বলিয়া মনে করিবেন নাঁ। .. 

বীরচরিতের ৩য় অস্কে লিখিত আছে, যাহারা ইষ্টাপূর্ত কর্শের 
বিশ্ব উৎপাদন করিত মহারাজ দ্রশরথ তাগাদিগকে দমন করিতেন। 

অগ্থিহোত্রৎ তপঃ সত্যৎ বেধানাঞ্ৈব পালনমূ। 

আতিথ্যং বৈশ্বদেবঞ্চ ইঞ্টমিত্যভিধীয়তে ॥ 

বাপীকৃপতড়াগাদিদেবতায়তনানি চ। 

অন্নপ্রদানমারামাঃ পূর্তমিত্যভিধীয়তে ॥ 

নং ক ঈং | 

». ইঞ্টেন লভতে ন্বরগং পূর্তেন মোক্ষমাপুয়াৎ॥ 
্ অস্রিঃ। 

মহধি অন্রি লিখিয়াছেন__অগ্নিহোএ, তপলা, সতাকখন, বেদ- 
রক্ষণ, অতিথি সৎকার ও বৈশ্বদেব এই সকলকে ইষ্ট বলে। বাপী 
কৃপ, তড়াগ প্রতি খনন, অন্্দান ও আরাম নির্মাণ এই সকলের 
নাম পূর্ত। ইঞ্টের সম্পাদনে লোক স্বর্গ ও পুর্ভের সম্পাদনে 
মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। [ও 

বীরচরিতের ৩য় অস্কে সদ্ান্দণের কর্তৃব্য কার্ধা নির্দিষ্ট ইই- 
'য়াছে। বশিষ্ঠ পরশুরামকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন 

অয়ি বস কিমনয়া যাবজ্জীব্মায়ুধপিশাচিকয়া ৭ .শ্রোত্রি- 
|য়োহমি জামদগ্য পৃতৎ ভজন্ব পদ্থানমূ আরণাকশ্চাপি তৎ প্রচিনু 



হই বৈদিক সমাজ। 

চিত্তপ্রসাদনীণ্চতত্রো মৈত্র্াদিভাবনাঃ। প্রসীদতু হি তে 
বিশোকা জ্োতিম্বতী নাম চিত্বৃত্িঃ। সমাপয়তু পরশু চ। 
ততপ্রসাদজম্ ধতভ্তরাভিধানমূ অবহি;সাধানোপাধেয়সর্বার্থসামর্থাম্ 
অপবিদ্ধাবিরিবোপরাগমূ উজজ “্বলমূ অন্তজেণাতিযো দর্শনৎ প্রজ্ঞান- 
মভিসংভবতি। তদ্ধি আচরিতব্যং ব্রাহ্মণেন ত্রতি যেন 

মৃতু পাপ্যানমৃ। বৌর। ৩1) 7 

হে বৎস যাবজ্জীবন এই আযুধপিশাচিকায় মত্ত থাকিয়া হয ? 
ছে জামদগ্া তুমি বানপ্রস্থধর্্মাবলম্বী ত্রাক্মণ অতএব পবিত্র পথের 

অনুবর্তন কর। তুমি মৈত্রী, করুণী, মুদিতা ও উপেক্ষা এই 
চারিপ্রকার ভাবনার অনুশীলন করিয়া চিত্তকে নির্মল কর*। 

তোমার দুঃখরহিত ও প্রকাশস্বরূপ চিত্তবৃস্তি প্রসন্নতা লাস্ত কনুক। 

কুঠার ত্যাগ কর। তোমার নিত্যসতা পূর্ণ উল্জ স্বল ও অন্ত- 
জ্যোতিপ্রকাশক প্রজ্ঞা লাভ ₹উক। এই প্রজ্ঞাধিগম বীর 

৮. মৈত্রী করণা মুদিতোপেক্ষ। শ্তিততপ্রসাঁদনী ভাঁবনাঃ। 

(পাতঞ্জল ১1৩৩)। 

থাক্তং বাচ্পতিমিশৈঃ-__ 

টি মৈত্রীং দৌহার্দং ভাবয়তঃ ঈরধ্যাকালুষ্যং কক্স 
দুঃখিতেষু চ করপাঁমাত্্নীব পরস্মিন দুঃখপ্রহাণেচ্ছাং ভাবয়ত £ পরাপকার 

চিকীর্যাকালুষ্যং চেতসে। নিবর্ততে | পুণ্যণীলেষু প্রাণিষু মুদ্দিতাং হর্ষং ভাবয়ত 

অহুয়াকালুষাং চেতসে! নিবর্ততে। অপুণ্যশীলেু চোপেক্ষাং মাধ্যন্থং ভাব- 

ঘতোইর্ষকালুষাং চেতসো নিবর্ততে। ততশ্চান্ত রাজসতামসধন্্মনিবৃত্ৌ 

সান্বিকঃ পুরো ধর্ম উপজায়তে ইতি। 



ভবভৃতি। ২৩. 

তোমার সর্ধশক্তিমত্ব লাত হইবে, কোন কার্ধা সম্পাদনেই বহিঃ- 
সাধনের প্রয়োজন হইবে না। মলাব্রণ রঞ্ত হওয়ায় তোমার 

প্রজ্ঞা কখনও বিপরীত পিকে প্রধাবিত ₹ইবে না। ব্রাহ্মণের 
 এইব্ূপ আচরণ করাই কর্তবা। এই রূপ আচরণ দ্বারা ব্রাহ্মণ 
ৃ মৃত্যু ও পাপের *স্ত হইতে উত্তীর্ণ হন। 

উত্তর ছক্সিতের €র্থ অঙ্কে প্রকাশিত আছ্ছে মঙ্ধষি জনক পরাক* 
1 সান্তপনা প্রভৃতি কৃচ্ছ,সাধা তপোণিচ়র অনুষ্ঠান করিতেন। 

বীর চরিত্র ১ম অস্কে দেখিতে পাওয়া! যায় জনক যাজ্ঞবন্্যের 

নিকট ব্রন্মবিদ্যা লাত করিয়াছিলেন। উত্তরচরিতের ২য় অঙ্কে 

লিখিত আছে লব ও কুশ বান্মীকির সন্গিধানে ত্রয়ীবিদ্যা অধ্যয়ন 

করিয়াছিংলন। | 

আত্রয়ীর দাক্ষিণাতো আগমনের প্রয়োজন কি ইহা! ব্যাখ্যা 
করিতে যাইয়া তিনি বনদেবতাকে লিতেছেন £-_ 

অশ্মিন্ অণস্ত্যপ্রমুখাঃ প্র:দশে 

ভূয়াংম উদগীথবিদো বসন্তি। 
তেভ্যোহধিগন্তৎ মিগমাস্তবিদ্যাং 

বালীকিপার্খাদিহ পর্যাটামি ॥ 

উত্তর। ২। 

এডিট তের 

* দ্বাদশাহৌপবাসেন পরাকঃ পরিকীন্ভিত;। যাজ্বক্ষ্যসংহিত| | ৩৩২*। 

1 পঞ্চগব্য্ গোক্ষীরদিমূত্রশকৃদ্ঘৃতম,। 

থা পরেহহা,গবসেদেষ সাস্তপনে! বিধিঃ॥ [অত্রিসহিভা। ১১৬।] 



২৪ বৈদিক সমাজ । 

এই প্রদেশে অগস্তাপ্রভৃতি অনেক সামবেদবিদ্ ব্রাহ্মণ বাস 

কৰেন। তাঁহাবিগের নিকট উপনিষদ বিদ্যা শিক্ষা করিবার 

অভিপ্রায়ে বান্দীকির আশ্রম হইতে এরস্থলে আগমন করিয়াছি। 

 বন্তঃ এই সময়ে বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় গুরু ও শিষ্য 

সকলেই ব্যাপূত থাকিতেন। ভবভূতি দাক্ষিণাত্যের লোক 
হুতরাৎ তিনি কাবেরী নদীর ভীরভূগির মবিশেষ বর্ণন করিয়াছেন। 
এই কাবেরীর তীরে বহুসংখ'ক ব্রাহ্মণ বাস করেন, ধাহারা 

নিরন্তর তপণ্চরণ ও বেদাধ্যয়ন দ্বার! ব্রহ্মসাক্ষাকার লাভ করি- 

য়াছেন এবং ও স্থানে অবস্থিতি করিয়া শত শত মব্বস্তর অতি- 
বাহিত করিয়াছেন। বীরচরিতের ৭ম অঙ্কে লিখিত আছে £-- 

রামঃ। অয়ৎ বারাৎ রাশিঃ কিল মররভূদ্ যদ্ধিলসিটতি  ₹:. 

রয় বিশ্ষো] যেনাহুতবিহৃতিরাধ্বানমজহাত | 

বিলিল্যে যতকুক্ষিস্থিতশিখিনি বাতাপিবপুষা 

স কাসাং বাণীনাং মুনিরকলিতাম্তাস্ত বিষয়ঃ॥ 

রর বীর 1 9 

ধাহার চেষ্টায় ম*াসমুদ্র মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছিল, ধ্বাহার 
প্রভাবে বিন্ধ্যপর্বত বৃদ্ধিরহ্ত হইয়া স্বীয় গর্ব ত্যাগ করিয়াছিল, 

ধা্চার জঠরাগ্সিতে বাতাপি দানবের দেছ জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল 

সেই অচিস্তযমাহাত্্য মহষি অগন্ত্য এই কাবেরীর তীরে বাস 

করিতেন। ৃ | 

ষে শান্তশীল মনীষিগণ সংসারের প্রতি বিরক্তচিত্ত হুইয়! 

অরণোর আশ্রয় গ্রহণ করেন তাহারা নদীতীরে, বৃক্ষতলে বা 



বৈদিক ঘসাজ। ২৫ 

ররর জাটকা 
তা! উত্তর চরিতের ১ম অন্ধে সুচারুরূপে বর্ণিত আছে। খধা- 

শৃঙ্গের দোমযাগগ ও রামচন্ত্রের অশ্বমেধের ইতিবৃত্ত উল্লিখিত 
করিয়া, কবি প্রাচীন সমাজের অনেক অবস্থা আমাদের চক্ষুর 

সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন। 

ওয় অস্থে ঘশরথ মুখে উহা প্রকীকৃত হুইয়াছে। উত্তরচরিতের 

১ম অঙ্কে বর্ণিত আছে “পবিত্র গঙ্গাজলের সংস্পর্শে সগরের যষ্টি 
সহত্র তনয় উদ্ধার লাভ করেন” । বীরচরিতের ১ম অঙ্কে রামের 

মাহাত্ম্য-বর্ণনস্থলে বিশ্বামিত্র বলিয়াছেন “রামের পাদস্পর্শে অহল্যা 

পাঞ্প হইতে বিমুক্ত হন*। বীরচরিতের "ম অঙ্কে অলকার মুখে 

কবি রামের মহিমী কীর্তন করিয়াছেন। অলকা লঙ্কাকে 

বালিতেছেন * 

ইদং ছি তত্বৎ পরমার্থভাজাম্ 

অয়ং ছি সাক্ষাৎ পুরুষঃ পুরাণঃ। 

ত্রিধা বিভিন্না প্রকৃতিঃ কিলৈষ! 
্রাতৃৎ ভূৰি ্ বে মতোহবতীর্ণা। 

বীর। ৭1 

পরমার্থনর্শিগিণ সিদ্ধাস্ত করিয়াছেন রামচজ্রই পরমেশ্বর এবং 
সীতা ত্রিগুণাত্মিকা প্রক্কৃতি, সাধুদিকে ত্রাণ করিবার উদ্দেশ্যে 

ইহারা ভূতলে অন্বতীর্ণ হইয়াছেন। | 
 ভ্বূতি প্রাটীন সমাজের যে চিত্র অস্থিত করিয়াছেন উহার 



২৬. ভবস্ৃতি। 

হক্ষাদ্ণনে প্রবৃত্ত হওয়া নিপ্পয়োজন। এস্থলে এই মাত্র বলিলেই 

পর্যাপ্ত হইবে ষে, ধর্মশাস্ত্রকারগণ যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ করি- 
যাছেন আরিকক্কত্যে উহা কিরূপে প্রতিপালন করিতে হুয় উহ্থাই 
টি নি হইয়াছে। 

বদ, উপনিষদ, ধর্মসংহিতা, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি 
জান্জুনিনজনুনলৃজত এক্ন১2৬৭ 
ভবভূতি বৈদিক সমাজের আধর্শ নির্মাণ করিয়াছেন! বৈদিক 

সমাজের আচার ব্যবহার অনুবর্তন কর! কর্তবা কি ভবভূতির 

সমসাময়িক সমাজের* আচার প্রতিপালনীয় এ বিষয়ে কৰি স্বয়ং 

কিছু বলেন নাই। রক্নপ্রেক্ষকগণ উ্তয় সমাজের আদর্শ অব- 
লোকন করিয়া স্ব স্ব কর্তব্য নির্ধারণ করিবেন। + 

* ভবছৃতি কামনকীর বৌদ্ধোচিত বাহগরিজ্ছদ পরাইয়ছেন £_ প্র 
চীরচীবর কামন্দকীর পরিচ্ছদ, রক্তপট্টিক1 তাহার আভরগ, এবং তিনি 
পিগপাত মাত্র ভক্ষণ করেন :-- 

অব। অঙচ্চরীয়ং অচ্চরীয়ং জং দাঁগিং চীরচীবরপত্রিচ্ছদং পিগবাদমেত্ত পাথ- 

অস্তীং ভঅবদীং ঈদিসে আআসে অমচ্চ ভূরিবন্ নিওএদি |. 

মোলভী) ১। 

ততঃ পরিবৃত্য রক্তপা্ট্কানেগখ্যে 
কামন্দকাবলোকিতে প্রবিশতঃ। (মালতী ১) 

ৰা পপ লি তন সা 

মনোমোহন বন্ধ মহাশয় বলিলেন £-- ্ 

কবিবর ভবতৃতি রর জনমাধারণকে প্রবর্তিত করিবার জা 
প্রাচীন বৈদিকসমাঁজের এবং তীহার. সমদাময়িক অধঃপতিত বৌদ্ধ ও 



উবভূতির পরিটয়। ২4 

তবভূতি চৈতন্তজ্যোতিতর্ষকে নমস্কার পূর্বক বীরচরিত 
আর করিয়াছেন্*। বীরচরিত ও মালতী 

ভবসৃতির মাধবের প্রস্তাবনায় হৃত্রধারমুখে কবি আপনার 
পরিচয় | পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বীরচরিতের ১ম 
অস্কে লিখিত আছে £__ 

অস্তি দক্ষিণাপথে পদ্মপুং নাম নগরমূ। তত্র কেচিটতৈত্তি-. 

ব্ীয়িণঃ কাশ্ঠপাশ্চরণণ্তরবঃ পংক্তিপাবনাঃ পঞ্চাগ্য়ো৷ হৃতব্রতাঃ 
সোমপীধিনঃ উড্ম্বরা ব্রক্মবাদিনঃ প্রতিবসন্তি । তদামুষ্যায়ণন্ত 
'ত্রভবতো! বাজপেয়যাজিনো মহাকবেঃ পঞ্চমঃ 05 

 তাস্ত্রিকসমাজ্জের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ কি? কাব্য 

লিখিতে গেলেই সমদাময়িক সমাজ চিত্র আপনা আপনিই আনিয়া পড়ে। 

_ তছুত্বরে বঙ্গীয় সাহিতাপরিষদের অন্যতম সত্য শ্রীযুক্ত গতি শরচন্ত 
শান্রী মহাশয় বলিলেন :-- 

কি বে নৌ ও ভরি  উনাকে ভিন ক 
বৈদিকমার্গে পুনঃ প্রবর্তিত করিবার জন্য তাহার নাটকত্রয় রচনা করিয়। 

ছিলেন তাহার প্রমাঁণ তাহার কাব্যত্রয়ের সমাজ চিত্র হইতে যথেষ্ট পরি- 
মাথে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি বৈদিক সমাজের চিত্রটা এমন পবিত্র ও 

মহৎ করিয়৷ সৃষ্টি করিয়াছেন যে তাহা! পাঠ করিলে লোকের চিত্তবৃত্তি সহজেই . 
সেই পথে ধাবিত হয়। আবার মালতীমাধব প্রকরণে তিনি তান্্রিকক্রিযা- 
কলাপের এমন ভীষণ নীতিত্রষ্টতা এবং হিংসাপ্রব্ণভাব বর্ন করিয়াছন যে, তাহা 
পাঠ করিলে কিকিক্মত্র বিচারশক্তি ধুহার আছে তিনি এপ ধরথানষ্ঠানে 

বৃত্ত হওয়া দুরের কথা, তাহা হইতে বিরত নাঁ হইযা পারেন না।. 
অথ সস্থায় দেবায় নিভ্যায় হতপাপ মনে। 

ত্যজক্রমবিভাগায় চৈতন্য-জ্যোতিষে নমঃ ॥ (বীরচরিত |) 



৮ তবভূতি ৃ 

ভ্গ্বোপালস্থ পৌন্রঃ পবিত্রকীর্তেমীলকঠন্ত আত্মসস্তবঃ শ্রীক- 
পদলাস্নো ভবভূতির্নাম জাতুকর্ণীপুত্ঃ £কবিমিতধেযসনমাক মিত্র 
তবস্তো বিদাংকুর্ববস্ত। | 

শ্রেষ্ঠঃ পরমহংসানাং মহ্ীণামিবাঙগিরা | 
যথার্থনাম৷ ভগবান্ বন্ত জ্ঞাননিধিষ্ঠ রঃ ॥ (বীর ১) 

দক্ষিনাপথের অন্তর্গত বিদর্ভদেশে পদ্মপুর নগর অবস্থিত । 

& নগরে ব্ুর্ব্বেদের তৈত্তিরীয় শাখাধ্যায়ী, কাণ্তপগোত্র সত্তত 

ধন্্ানুষ্ঠানরত, পংক্তিপাবন, পঞ্চা্সিক ও মোমবজ্ঞকারী হুপ্রমিনধ 

বর্ধাবাদী ত্রান্মণগণ বাম করেন। তাহাদের বংশে বাজপেয়যজ্ঞ 

সম্পাদনকারী পুজ্য মহাকবি গোপালভটের জন্ম হয়। তাহার 
পৌগ্ এবং পবিত্রকীর্তি নীলকণ্ের পুর তবতৃতি শ্রীক্ঠ উপাধিতে 
সমলস্কৃত। ভবভূতির মাতার নাম জাতুকর্ণী এবং গুরুর নীম 

ভগবান্ জ্ঞাননিধি। 

উত্তরটরিতের চীকায় শ্বগাঁয় বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখিয়াছেন 

তবভূতির মাতা জাতুকর্ণ গোত্রে সমুত্তূত হইয়াছিলেন বলিয়া 

জাড়ুকর্ণী নামে অভিহিত ছিলেনাঁ। হরিবংশের ৪২ অধ্যায়ে 

জাতুকর্ণ নামক একজন ধষির পরিচয় পাওয়া যায়। 

ন্ধমে খ্ীপরে বিষোরষ্টাবিংশে পুরাতবত। 

বেদব্যাস্তথা জঙ্জে জাতুকর্ণপুরঃসর: | (হরি ৪২)।, 

| এই খ্ষি গোরপ্রবর্তক! ছিলেন কিনা অবগত হওয়া ধায় না। ধায় না। 

ও জাুকরূ্ো্বাং তবতৃতিননযিতী জতৃকীইিততাধারি। | 
(উত্তরচরিত টাকা ১1) 

1 বা একাপকারে জর শিবা জর দি ঞর্ল, মহোদয় 

বলিলেন তাহার মাতামহযংশ জাতৃকর্ণ গোত্র সমূততত। 



তবভুতির জনস্থান। :. রর 

ভরিয়া হিরো 
র্ 

ব্য কাত্যায়ন্চৈর জাতুকর্ণঃ কপ
িল; ০ 

 উপস্থৃত় ইত্যেতা: প্রবত্তি মনীধ
িগ:॥ [হেন 

দিব্যাবদান নামক প্রাচীন সংস্কতগ্রচ্থে
র রয়নত্রংশ অধ্যায়ে 

বের বিভাগ বনে দিখিত আছে: ূ 
অধ্বর্ধযথাং মতে ব্রাহ্মণ; সর্কে | তে অধবর্যবো ভূত্বা এক- 

৷ বিংশতিধা ভিন্ন বা তদ্
যথা কঠাঃ কনিম! বাজসনে

য়িনো৷ জাতুকরণা 

প্রোষ্টপদা ধষয়ঃ। ইতীয়ং াক্মণাধবর্ধৃণাং পারা
র 

বিার্বো ভু একোতর
ং শতথা ভিন (০০119 8:0002 দিষ্যাবদান, ১:00], 0. 633). 

£ই- গ্রন্থ অনুসারে যজুর্কেদে
র টা শাখা ও ১০১টা রাধা 

যু ও ছয়টা শাখার অন্ততম। হা ধর 

বর ছিলেন এবং টা অন
্তই ভবভূতির মাতা (

৬৭ 

নামে প্রসিদ্ধা হন
। 

ভিডি তি
ন রাতে 

্। লাওয়া হাস ভবডতির সময়ে বিদর্তের রাজ- 

্ ধান কুপিনপুর নাম প্রস
িদ্ধ ছিল কিন্তু এজখে 

পাস 

হণ করেন উহা দে নত ও বো যা সমন 
ধবের ৯ম অন্ধে ভবভৃতি পদ্মাবত

ী নগরীর বর্ণ করি- 



৩ঃ ভবভুতি। 

ৃ মালভী য্াছেন । এই পদ্মাবতীতেই মালতী ও. মাধ- 

মাঁধবের . বের পরিণয়-কাধ্য সংঘটিত হয় এবং ইহারই 
ঘটনাস্থল। সন্িধানে শ্বশানপ্রদেশে : চামুণ্ডার মন্দির 

_ অবস্থিত ছিল। পারা, লব ও মধুমতী নামক. 
নদীত্রয়* এই পদ্মাবতী নগরীতে প্রবাহিত হইত এবং মধুমতীর' 
তীরে হ্ববর্ণবিদ্দু নামধেয় শিব্রে মন্দির অবস্থিত ছিল! 

শ্রীযুক্ত ভি, এস্, আপ্তে মহোদয় বলেন “্যালবের অন্তর্গত সিন্ধু 

নদীতীরস্থিত বর্তমান নারওয়ার প্রদেশই তবভূতির সময়ে পদ্ধা 
বতী নামে প্রসিদ্ধ ছিল ”%। ভবভৃতির বণিত পারা, লবণা ও মধু 
মতী অধুনা ষথাক্রযে পারা, লগ ও মধুবর নাম ধারণ করিয়াছে। : 

॥ মালতীমাধবের ১*ম অস্কে অপর একটী নদীর উল্লেখ পাওয়া 
যায়, উহার নাম পাটলাবতী। উহা! পদ্মাবতী নগরীর সানিধ্যে 
* সৌদামিনী। পন্মাবতী বিমলবারিবিশারসিন্কু ্ 

গারাসরিংগরিকরচ্ছলতে৷ বিভর্তি। ্ 

. উত্তকসৌধসুরমন্দিরগোপুরা্-.: 
সংঘটপাটিতবমুতমিবাস্তরীক্ষম,। 

অপিচ। সৈধ| বিভাঁতি লবণা ললিতোমিপঙ-ক্তি 

রভ্রাগমে জনপাপ্রমদায় হস্াঃ | 
গোগভিণীপ্রিয়নবোলপমালভারি--. 

সেবোপকষঠবপিনাবো বিভসতি 
শর 

অয় ভি অপৌরুষেপ্রতিষ্টঃ 
সুবর্ণবিন্দুঃ ইত্যাধ্যায়তে। (মালতী ৯1) 

+ মকরলঃ। ভবতু অমুস্থাদেব গিরিশিখরাৎ পাটলাবতাং নিত্য 

মাধবন্ত মরণীগ্রেমরো ভবামি। ( মাছতী ৯1) 



ভবভূতির প্রাছুভর্ণব। ৩১ 

প্রবাহিত হুইত। বর্তমান সময়ে & নদীর অস্তিত্ব আছে কিন! 
জানা যায়না। ৮ম, ৯ম ও ১০ম শতাকীর তিষ্বতীয় : পুস্তক 

সমূহে যে পাটলবতী নদীর বর্ণনা আছে, উহাই বোধ হয় ভবভূতির 
'পাটলাবতী।. তিব্বতীয় ভাষায় প্র নদীকে (9/0৮আনণা00) 

ক্যনর-দস্ম বলে। ক্যনর অংশের অর্থ পীতরক্তাভ, এবং দন্ম 
(ভাগের অর্থ জল অতএব এ তিব্বতীয়. শব্বের আবয়বিক অর্থ 
পীতরজাতজলবিশিক্ট। 
এ পধ্যজ্ব যে সকল প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে তাহার সম্যক্ 

বিচার পূর্বক ধরতিহাসিকগণ স্থির করিয়াছেন 

ভবভূতি অষ্টম শতাবীর প্রারস্তে তাহার গ্রন্থ- 

ভ্রয় প্রণয়ন করেন। রাম ও সীতার চরিত্র 
অবলম্বনে বহুসংখ্যক সংস্কৃত নাটক বিরচিত 

ভবতৃত্তির 
প্রাহজীব 

কাল। 

হইয়লছিল। সাহিত্যদর্পণকার যে কয়েকখানির নাম উল্লেখ 
করিয়াছেন তাহা নিয়ে উদ্ধৃত হইল:_ | 

উত্তরচরিত 'জানকীরাবব 
মহানাটক রাঘবাড্যুদয় 
প্রসন্নরাব -কৃত্যারাব্ণ 

অনর্থরাঘবৰ রামাতিনন্দ 
বালরামায়ণ | রামাত্যুদর 

. উদাততরাঘব... রাধবান্দ. 



এততিন্ন উইল্সন্ সাহেব অভিরামমণি নামক একখানি 

নাটকের উল্লেখ করিয়াছেন। হল্ সাহেবের গ্রন্থে অমোহ্বাঙ্বব ও 

মহাবীরান্দ নামক অপর চুইখানি নাটকের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া 
যায়। শ্রীযুক্ত আনন্দরাম বড়ুয়া মহোদয় মানা যুক্তি সহকারে 
তি বাাছেন বত অত বীচি ও উ্ি 
এই সকল সাটক মধ্যে প্রাচীনতম ॥ | 

কালিদাস ও ভবভূতি এতচুভয়ের কাব্যের গরম্পর তুলন! 

করিলে নিঃনিসবরপপে জীনিতে গাঁরা ঘা, এই ছুই কৰি ছুই 
ফিভিন্ন সময়ে প্রাচুর্ূত হইয়াছিলেন। ফালিদাদের সরল ও 
স্বাভাবিক কবিতা পাঠ করিলে অনুমান হদ্» ভিদি ভুবভূতির 
অনেক পূর্বে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন | ভবূতির কাব্য 
দীর্ঘসমাসের বহুল প্রয়োগ দেখিয়া বোধ হয় বাণভট ও দ্তী 
বেষুগ্নে, জীবিত ছিলেন সেই সময়ে বা তাহার কিযৎকালপরে 

তিনি প্রাুর্ুত হন। | 

টিবি রাত ৮ 

কবিবাঁকৃপতিরাজ শ্রীভবভূত্যাদিসেবিভী। 
জিতো ঘযো ঘশোবন্া তদৃগুণস্যতিবঙ্গিতাম্॥ 

* যচ্চ কিল কৌসশি্ষী শনুত্তলা চত্স্তম, অঙ্গার; পুরূরবসঞ্চকমে, 
ইত্যাখ্যানবিদ আচক্ষতে, বাসবদত্া চ রাজে সঙ়্ায় পি! দততমাক্ঝাননুদয়নায় 

্রাযাচছৎ ইত্যাদি, তদপি সাহসিক্যম, ইতানুপনৈষটব্যকল্সম,। (মালতী ২1) 

এই স্থল গাঠ:করিয়া বোধ হয় তবৃতি কামিদাসের অভিজানিশত্বম ও 
বিক্রমোর্কশীর প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন। 



তবভূতির প্রাছৃতণীৰ কাল। ৩৩ 

বাকৃগতিরা্জ ও তবভৃতি প্রভৃতি কবিগণ গেবিত কবি যশো- 
বার্মা ললিভানিত্য কর্তৃক পরাজিত হইয়া বিজেতার ফ্যতিবাদ 
করিয়াছিলেন। 

এই গ্লোক অনুসারে জ্ঞাত হওয়ী যায় ভব্ভূতি কান্যি 
কুঝের অধিপতি যশোবন্মার সভায় বিদ্যমান ছিলেন । * 

যশোব্ধ কাশ্মীরাধিপতি ললিতীরদিত্য কর্তৃক পরাজিত হন। 

জেনারেল্ কানিংহামের মতে ললিতাদিত্য ৬৯৩ খ্বঃঅব হইতে 
4২৯ স্ব: পরয্যস্ত কার্ধীরে রাজত্ব করেন। অতএব তবছূতি 
অষ্টম শতাবীর প্রারস্তে কান্যকুজরাঁজসতায় বর্তমান ছিলেন 

রাজতরঙ্গিশীর মতৈ বাকৃপতিরাজ নামক অপর একজন কবি 
যশ্টবশ্বার সভাসদু ছিলেন৷ পরলোকগত ডাক্তার জর্জবূলার্ 

বাকিপতিরাজকৃত গৌঁড়বহো! নীমক একখানি প্রাকৃত কাব্য আবি- 
স্কার করিয়াছিলেন। স্্রতি বোম্ছের এদ্প্যাগুরাঙ, এই 

গ্রন্থের একখানি উৎকৃষ্ট সংস্করণ বাহির করিযাছেন। এই 

কাব্যে ঘে বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে তদস্ুসারে জানা যায় যশোবদ্ধা 
একজন গৌঁড়রাজকে পরাজিত করেন। বাক্পতিরাজ স্বীয় 
পরিচয় প্রণাম কালে বলিয়াছেন “ভব্ভৃতি-সমুদ্র হইতে যে কাব্যা- 

* মস্তুবা প্রকাশকালে ডাঁজার রজনীকান্ত সেন এম, ডি, মহোদয় 
বলিলেম “ললিতাদিত্যের সমসাময়িক কানাকুজের অধীশ্বর ' যশশোবর্্। ৮ম 

শতাবীতে শ্রাহর্জঁত হন নাই, তিমি ৭ম শতাঁবীর প্রার্তে বিদ্যমান ছিলেন। 
তিনি আরও বলিলেন যে হর্ধবন্ধন ও শিলাদিত্য এক ব্যক্তি নহেন। তাহার 

যথাক্রমে বশোধর্ঘার পূর্বে ও পরে কান্তকৃজের মিংহাসন অধিকার করিয়া- 

ছিলেম। হয়েনসাঙ, শিলাদিত্যেত্র সময়ে ভারতে আগমন করেন”। 



৩৪ _ ভবভূতি। | 

মৃত মন্থন কর! হইয়াছে উহার কয়েকটা বিগ ত্রাহার গোঁড়বহো 
কাব্যে স্পষ্ট লঙ্ষিত হইবে”। তবন্ূতি যে ৮ম শতাীর প্রারস্তে 
বিদামান ছিলেন গৌঁড়বহো কাব্যের পরমাণারা উহা ছুটীকত. 
হইল। 

বালরামায়ণ নাটকে রাজশেখর লবযছেম রে 
বন্তৃব বল্দীকভবঃ কবিঃ পুরা ৰ 
ততঃ প্রপেদে ভুবি ভর্তুমেদুতামূ। 

স্থিতঃ পুনর্ধো ভবতৃতিরেখয়া 
সবর্ততে সংপ্রতি রাজশেখরঃ ॥ (বোলরামায়ণ)। 

প্রথমে কৰি বান্মীকির জন্ম হয়, তদনত্তর ভর্তৃহরি ভূমুলে 
্রাহুর্ূত হন। পুনশ্চ ধিনি.তরভূতি এই নামে পরিচিত ছিলেন 
তিনিই সংগ্রতি রাজশেখর রূপে বর্তমান আছেন। ্ 

এই শ্লোক পাঠে অবগত .ইওয়া ঘায় বালরামায়ণপ্রণেতা 
রাজশেখর রর হইবার পূর্বে ভবসৃতি দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। 
মাধবাচারধয শিরা লিখিয়াছেন “বালরামায়ণপ্রণেতা 
রাজশেখর শঙ্করাচাধ্ের সমসাময়িক'। এই মত অনুসারে 
নির্ণীত হয় ৮ম শতাবীর শেষ ও ৯ম শতাব্দীর প্রারত্তে রাজশেধর 

জীবিত ছিলেন। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে ভবস্ৃতির পরলোক 
গমনের গর রান্গশেখর প্রাদুর্ূত হন অতএব ৮ম শতাবীর পারতে 

কৃ রা রি রত নে | 

টি « ভারতের মধ্প্রদেশের অন্গতি ইন্মোর বত একথানি 



তবভূতির প্রাহছুভব কাল। ৩৫ 

মালতীমাধবের হ্ম্তলিপি* পাওয়। গিয়াছে, তাহার ওয় অঙ্কের 

শেষে : ইতি কুমারিল শিষ্যকৃতে? এবং ৬ষ্ট অস্থের শেষে “ ইতি 
কুমারিলন্বামিপ্রসাদপ্রাপ্তবাগৈভব রম ছুম্বেকাচার্ধ্য বিরচিতে 

মালতীমাধবে যষ্টোছস্কঃ?। আবার ১০মের শেষে “ইতি 
ভব্ভূতিবিরচিতে যালতীমাধবে দশমোহ্ঙ্কঃ' লিখিত আছে। 

ইহাতে কোন কোন পণ্ডিত ভবভৃতিকে কুমারিলের শিষা বলিয়া 
দ্বীকার করিয়াছেন।” ৬. 5. 69008121705. (800858170, 

[1100. 0. 206). কুমারিল ভট্ ৭ম শতাবীর শেষভাগে 

বিদ্যমান ছিলেন অতএব তঁঘার শিষ্য শ্ত্রীকঠ তবভৃতি ৮ম 
শতাবীর প্রারত্তে স্বীয় গ্রন্থত্রয় ব্িরিচন করেন। " | 

মালগুতীমাধবের ভূমিকায় ভাক্তার- ভাারকর লিথিয়াছেন 
“পত্ডিতসমাজে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে ভবহুতি কালিদাসের 
সমসাঙ্গয়িক। এই প্রবাদের মূলতত্ব নিয়ে লিখিত হুইল। 
তবভুতি উত্তরটরিত নাটক সমাপন করিয়। কালিদাসের নিকট 
গমন করেন এবং প্র গ্রন্থসন্বদ্ধে তাহার মত জিজ্ঞাসা করেন। 
কালিদাস. তৎকালে চতুরঙ্ত্রীড়ায় নিরত থাকায় & নাটকখানি 

* শ্রীযুক্ত বাবু নগেক্রনাধ বন্থ সংকলিত বিশ্বকোগ, কুমারিলভট্ট প্রস্তাব । 

+ প্রযুক্ত বাবু নগেন্্রনাধ বনু ঝঞছপয় সভায় মন্তব্য প্রকাশ করিতে যাইয়া 
বলিলেন তিনি জজিমগাঞ্জ কতকখুলি ঈৈন গ্রন্থ .আলোচনা করিরাছ্যিলন 
জানুলারে জানা যায় বলদপীয় জৈনগ্থিত বপপভট্রের সহ তবতৃতির সাক্ষাৎ, 

হয়। বগপ্ট ভবতৃতি ৪858 
বঙগরাফধানীতে আসিয়াছিলেন।.. 



৩৬ ভবতৃতি। 

উচগৈঃদ্বরে পাঠ করিবার নিমিত্ত ভবভৃতিকে আদেশ করেন। 
আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া কালিদাস সন্ভোধগহকারে বলিজেন 

কাব্যখানি অত্যন্ত মনোরম হইয়াছে কিন্ত ক 
“ কিমপি কিমপি মন্দৎ মন্দমাসতিযোগা 

ফবিরলিতকপোলৎ জল্পতোরক্রমেণ। 

_ অশিথিলপরির্তব্যাপৃতৈকেকদোষেশ 
রবিদিতগতধামা রাত্রিরেবং ব্যরংসীৎ | (উত্তর ১) 

এই গ্লোকের ৪র্থ চরণে 'এবং? শন্ষে একটি অনুস্বার অধিক 

ব্যরংসীৎ? পাঠ লিধিলেন। এস্থলে যে প্রবাদ উল্লিধিত হাইল 

কেধ্ল ইহারই উপর নির্ভর করিয়। তবভূতিকে কালিয্নামের 
সমসাময়িক বলিতে পারা হবায়না। প্রস্ত উত্তরচরিতের কোন 

কোন হস্তলিপিতে “রাত্রিরেবং? অন্কত্র ' রাত্রিরেব? -এইরপ 
পাঠ আছে। 

ভোজপ্রবন্ধে লিখিত আছে £-- 

“বারাণসীদেশাদাগত; কোছপি ভবভূতিন্পাম কবিষ্বারি 
ভিষ্টতীতি | 

বারাণমীদেশ হইতে আগত ভবভূতি নামক কোন করি স্বায়- 

মুগের ত্রাতৃপ্পত্রের দাম ্কোজদেব এবং এই তোজ- 

হইলে তিনি একাদশ শতাকীর লোক হই্বা পড়েম। 
কিন্তু ভোজদেবের পিতৃব্য যে সময়ে বিদ্যমান ছিলেন 



ৰ 1 শপ, নন বা ৩ য় বং হী থে | 

হতরাং তোদের সপ্ত নিতান্ত অস্ত বলবা বোধ হয়। 

তোজ-পরবন্ধকে মকলেই' অঙ্গার বলিয়া পরতিপন্থ করিয়াছেন। 
কালিদাম, জা ' অঙ্গিনাধকে বে প্রবন্ধ একছৃত্রে আবদ্ধ 

করিয়াছে, তাহার ধিটারনিঠা কতদূর, সহজেই অনুমান করা 
ধাইতে পারে । ডোজ একটি বংশনাষ সতরাং কোন একটি প্রাচীন 
তোরাজের রাতে কি আনন ছলনা 
নছে। এই সকল কারণে ভবভূতিকে একাদশ : শতাকীর ( 
বনিতব স্বীকার করিতে পারা ঘায়মা।ফ 

ির ফাবা-সমূহ অধ্যয়নকরিলে দেখিতে পাঁওয়! বায় 

উহার সধয়ে উপনিষদ ইত্যাধির সমাক্ 
নত নি অনল দলা উততররতের 
অঙ্কে কবি একটি সামান্য উপমাচ্ছলে সমগ্র বেযাযের সার 
পরিব্যক্ত 'কষ্জি্লাছেম। 7 তি 

| বা: | 

বসব বিবরভানীং কাপি বিপ্রল্ কৃড:॥ (উতর ৬) 
যেক্ধপ তব্কানের উদ বিবর্তসমূহ সে ল্য আর হয, 

: *মন্বধা প্রকাশকালে হাহ বার /এষ এ, জি 
ছাপ বলিলেন বন্ধনে তি সাক্ষেপে ধচ প্রভাবে ভবকুতির 
দাবিভাব-কাল নিযাপণ করিযাছেন। 



বাহে ধা উদার বিষের এইডখ টি বে 

দেখিয়া যনে করিতে পারেন, ভরভূতি 
শহরামার্্ের পরে 

্রাহরৃত হন। কিনতু অস্যক্ আলোচনা করিলে ্
হ হইবে 

নীম খী শহরের বহতা পূর্ব জন্মগ্রহণ ক 
্বসৃত্রের যে ভাষ্যপ্রণয়ন কর

িয়াছিলেন উহাতে রত 

অন্তর্নিহিত ছিল।. বন্
ততঃ বিবর্তশত্ধ শ্করাচার্যযে

র | রি | 

্ নহে, ই শবটি তাহার আবিভর্ণবের বকাল পুর্ব হইতে রগ 

পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়। আসিতেছিঘ। . ৮. 

* প্রযুক্ত রায় যতিজানাথ চৌধ্যী এম এ. : বিএল,.. ময়াপয় রা 
রামাদুজ নিজের মত সংস্থাপন ও শঙ্করের মত খওনের জন্য বৌধায়নের.ডাব্য 

উদ্ধৃত করিযছেন। এব হার অহ এই বৌধাহভাঘ পরার 
রঃ সমর্থক কি না ইহা যেন প্রবন্ধলেখক অনুসন্বান করেন। : ৮২... 
চি ০ বাজে টাল কুলার গানটা ঘর সা 

| মী জগত শঙ্বরাচার্যোর সহ আমার সাক্ষাৎ হয়, তিনি যলেম€-- 

 সার্থিসহবর্ষ পূর্বে আদর শক্বরাচার্যা মৌদ্ধ শ্রতৃতি নাডিক 
সপ্রগা়কে পরাজয় করিনা বৈথিকরর্স পি নটি প্রথম 
শঙরাচার্যযের মতে « তা, প্রমাণের” সর্ঘ “জাতি” এছং « অনুমান 

প্রমাণের " অর্থ « শিষ্টাচান”। বদর করেকখানি ভারফলক আনিয়া, 

.... ছিলেন তাদুারে তিনি স্থির করিয়াছেন শ্য বিজ্রমাদিত্যের একশত বৎসর 
খর্ব পরাভূত কয়াছিলেন। বিজযামিভাকে ই পভাবীয (কবিরা: 
টি কার কিনে জার ও শতাখীতে খাত হই়ছিদের লি 



ছিল উপ জর দশেক শি পাছে 

সপন সা জব কিনেন ভাহার বল প্রমাণ 
জাছে। (খিদে প্রসাদ দোষের বৈশেধিক তের ভুমিকা হট

) | 

বরবাদ পনবরাচা্রপর
বর্থত নহে, ডাহার পুর্ব হইতেই উহা এদেখে 

গ্রচজিত ছিন। ক্োস্তস্থর ও উপবিষদূদমূছে বিবর্ততের উল্লেখ আছে। 

বৌনধাপের মথোও উ সত পর এম বা ৬ শতাকী হইতে শ্রচারিত হই 

আর্ত হয়। গরজীপারষিতা, মাধামিকস প্রভৃতি অতি প্রাচীন বৌদ্ধ 
া্কৃত্থে বিবর্তিত, বিশদরণে ব্পিত' আছে । ইউরোগী

র গিমী 

মডেও বিবর্তবাদ শকযের পর্ব বিদ্যমান হিল। 

- তয় নোখদুহর নাকে জিনিয়া ১. 
| ৮ মগ 
এ 9০৮ 
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৪0০1650০0৮৩ 8৫800৩20185 2৮মগাসট হত 101] 06 15155 

£0 7306) 0৮ টি, ৯০ ১৩০ আও ও 01557250100860৮ 16 
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বেদাত্তদর্শন। 8১ 

করিতে হয়। | | 

এ স্থলে উত্তরচরিত হইতে যে বাকাটী উদ্ধূত হইল উহা ভবভৃতি 
বাজসনেয়সংহিতোপনিষদের নিয়লিখিত গ্লোক অবলম্বন পূর্বক 

লিখিয়াছিলেন £-- 

শ9 | ও 

5805 0180055 808105, ড10051058795 1, 487 

চ7065550: 0 552091010 80030788571 021169, 

85001019% 263৮ 5০০16, 

86-2, 188170822 5065৮ 02100. 

সার মনিঅর উইলিয়মস. লিখিয়াছেন :__ 
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৪২ ভবনুতি। 

. অঙর্য্যা নাম তে লোক! অন্ধেন তমসা বৃতাঃ। 

খস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছত্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥ 

_.. (বোজজনেয়সংহিতোপনিষদূ ।) 
বাজমনেয় সংহ্তার শ্নোকটীর সামান্ততঃ অর্থ এই যে যাহারা 

আত্মহত্যা করে তাহার! মরণাস্তর সৃর্ধ্যোদয়হিত ও গাঢ় অন্ধকার 
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বেদান্তদর্শন | ৪৩ 

দ্বারা আবৃত লোকে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে । | | 

ভবভূতি উদ্ধৃত উপমিষদ্বাক্যের এই সহজ অর্থ গ্রন্থ করি. 
য়াছেন। কিন্ত শঙ্করাচার্ধ্য বাজসনেয়োপনিষদের যে ভাষা 

প্রণয়ন করিয়াছেন তদনুসারে উল্লিখিত শ্লোক নিম্নলিখিত ভাবে 

অনুবাদিত হইতে পারে 

যাহারা অধিদ্বাদ্বারা আত্মাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে 

তাহারা দেহত্যাগানভ্তর ঘোর অন্ধকারে আবৃত অহ্রাদি লোকে 

জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। 

শঙ্করাচার্ধ্যেরে মতে হাহারা আত্মার অজরত্ব, অমরত্ব, 

078 5516০৮ ০৪ 9০6 50 190 80070101655 ৮0101) ৯1৩ 

0170070৬000 6৮6] 071692] 50001807 9০: 00700090007, 00 

0799116 01 ২8891180819 5510 06৮ 270 95611. 
সং মং ছা. 

ক 89115৬90706) [0981 517, 

০০৫৪ %019 091018115 

[0815 09 18. ৪1156 চ9085911 

০ , 

[78170169805 01081015 80108109) %107901705819) 11, & 

শস্করাচার্যয বিবর্তবাদের প্রথম প্রবর্তক কিন! এই বিষয়ের স্বপক্ষে ও 

বিপক্ষে যে সকল যুক্তি ও প্রমাণ আছে তৎসমূহ সংগ্রহ করিয়। বিগত 

জানুয়ারী মাসে আমি অধ্যাপক মনিঅর উইলিয়মসকে একখানি পত্র লিখি; 

কিন্তু তিনি এ বিষয়ের উত্তর প্রেরণের পূর্য্বেই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন, 

ইহা! আমর "ই এপ্রিল ১৮৯৯এর টেলিগ্রামে জানিতে পারিলাম। তাহার 

শেষ পত্রখানি নিযে মুদ্রিত হইল £-___ 



৪৪ ভবভূতি। 

ইত্যাদি স্বরূপ অনুভব করিয়াছেন তাহারা তত্বজ্ঞানী, 

আত্মসাক্ষাৎকার দ্বারা তাহাদের কর্মের ক্ষয়, জন্মের নিবৃত্তি ও 

মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। আর যে সকল লোক তত্বজ্ঞানের 
অনুশীলন না করিয়া নিরস্তর অবিদ্যাদোষে নিমগ্ন থাকেন 

তাহারাই আত্মঘাতী । আত্মঘাতী বা অবিদ্বান লোকসমূহ 
যত দিন আত্মার ষথার্থভাব প্রত্যক্ষ করিতে না পারিবেন ততদিন 

্বত্বকর্মবশে অনুরাদি নানা যোনি পরিভ্রমণ করিবেন ।* 

ভবভূতির ব্যাখ্যা ও শঙ্করের ব্যাখ্যা এতছুতয়ের ঘোর বৈসা- 

[287, 27 71899:-1 আয 021 07600007676 800 0 170 82১60 

00160927760 57121520011] 006 61000620011 ০0৮ 86210707116 01 005). 
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১০৮ [00200 9০৩, 51005151500 800008007) 10: 960008 । 7) 

(8 10135108 170006 01 5০৪৮ [00091) %7001011 1 50811 09 ৫০8৮ 
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21. 210ঘ15£ম 11110518485. 

ম, মোনিয়বিল্লিযমস.। 

মাননীয় গ্ীযুক্ত দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বলেন শঙ্করের পূর্বের হিন্দু ও 

বৌদ্ধ টিভর সমুদায়ের মধ্যেই বিবর্বাদ প্রচবিত ছিল তাহার প্রমাণ 

পাওয়। যায়। 

* অথ ইদানীম, অবিষ্িনদার্থোহযং মন্ত্র আরভ্যতে। অনূরধ্যাঃ পরমাত্ম- 
ভাবমন্বয়মপেক্ষ্য দেবাদয়োইপি অনরাস্তেষাং চ হ্বতৃতা অনধ্যাঃ। নামশল্ো- 
ইনর্ঘকো নিপাতঃ। তে লোকাঃ কর্দফললানি লোক্স্ত ৃ সঠন্তেভুজ্ান্তে ইতি 
জম্মানি। অন্ধেন আর্শনাম্মবকেন অজ্ঞানেন তমসা আবৃত! আচ্ছাদিতান্তান্ 



ছিলনা। ঘি ভবভৃতি শঙ্গরাচার্দোর মনোরম ব্যাখা। দেখিতে 
পাইতেন তাহা হইলে তিনি উন্নিখিত উপনিষদ বাক্যটির 
আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করিতেন না। পিচ এই আক্ষরিক ব্যাথ্যায 

পুনক্লকিদো, হয “অন্ধকার! আবৃত” এই বিশেষণ 
'ুর্্যোদবরছিত” এইরূপ অর্থের ্রতীতি হইয়া থাকে 

তরাং " অন্ষকার বারা, আবৃত ” এই বিশেষণ বাকের পর 

হা “হুর্ধোাদয়রহিত * এইরূপ বিশেষণ প্রয়োগ নিষ্প য়োজন। 

 উন্লিখিত যুকি সমূহন্বার প্রতীত হইল তবছৃতি ৮ম শতাষীর 

ফা .প্রারত্তে বিদ্যমান ছিলেন। তাহার কিঞ্চিৎ 

৮ গর্বে ও স্বফদরে কোন্ কোন প্রকার 
-জবিত হইয়াছিবেন, ইহ! অনুসন্ধান করা 

একাস্ত কর্তব্য ৭ম শতাষীর প্রারস্তে হুবদ্থু নামক কবি 

বাসবদত্বা প্রণয়ন করেন। হ্যচরিত, কাদস্বরী ও চণ্তিকাশতক 

প্রণেতা সুপ্রিষ্ধ কবি বাণতট এই «ম শতাবীতে কান্ঠকুজরাজ 
হর্ধবর্ধনের সত অমলস্কত করিয়াছিলেন। যে সময়ে চীন. 

শথবরাভান পেত তাতু। ইং দেহ, অভিপচছতি বকর বথাকরভহ। 
ঘে কে চাত্মহছনঃ। আত্মান: সস্তীতি জগ্মহনঃ। কেতে যে অবিদ্বাংসঃ। 

: খং তে আত্মা নিতযং হিংস্তি। অবিব্যাদোহেপ বিদামানন্ত জব্মনস্তির- 
স্বয়ণাধ। বিদ্যষানস্ত আত্মনো বং কার্যাং ফলস, অসরামরস্ধাদিসংবেদদাদি- 

বিজ গজ ও আদ নন 
উচাত্বে। তেন ছি আত্মহদনদোবেণ সংসরস্তি তে ॥ ৩। (শব্বরভাব্যম,|) 



৪৬ ০ িবউদ্তি ও 

গরিহাজক হয়দা, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে; এ টম 

করিতেছিলেন ্র সময়ে অর্থাৎ ৬২১ সাজ হইতে ং ৬৪৫ ধখষ 
পর্ধ্যস্ত ষম্রসমগেই হ্ববর্ধন কাস্ঠাহুকের ' সিংহাসনে িযা 
ছিলেন। শুরা তীহার সভাসদূ বাগভট যে +ম শতাীর 
প্রান্তে বিদ্যমান ছিলেন.ভাহার কৌন সন্দেহ নাই। বাণভট্রের 
শুর ময়ূর কবি* এই সমযেই কুষঠরোগ হইতে উদ্ধার পাইবার 
নত কুর্্যশতক প্রণয়ন করেন। সর্বদর্শন সংগ্রহকার মাধব 
চার্যের মতে দশঙ্কুমার ও কাব্যাদর্শ প্রণেতা দততী বানভন্রের 
সমসময়ে শ্রাহ্ভৃত হন। মিঃ টেলাডের মত অনুসারে মা 
রাক্ষস-প্রণেতা বিশাধদত্ত ৭ম বা ৮ম শভাবীতে 
ক মাক বা বি পর 

এই ধপতবীতে বে সক প্রকার জর করিয়াছি 
তাহারা সকলেই দীর্ঘসমাসপ্রিয় ছিলেন। ভা স্ব কাবা 

 দর্শনামক অলঙ্কার গ্রহে স্পষ্টই লিখিয়াছেন £-. ২. 
কাব্যের প্রকৃত শক্তি সমাসবাহুল্যের উপর নিক করে। 

_ ছবভূতি এই সকল কবির কিঞ্চিৎ তেও লই হা- 
দিগের রীতি ত্যাগ করিতে সমর্থ হন নাই, মনরে 
কাব্যে বহল গরিমাশে দীর্ঘ সমাস ষট হয়, 

* এ ॥ লেডি এস আহার মত উদ হইছে) : 
্ পপ ফিতা জা 



সহিললকতা। 
রসি রর পা শবহথসদ্ধান. করিবে, টি সম. 

সক লোক তাহার কাব্যের ফখোপ-. 

ক সমাদর হয় নাই। তাহার পররবর্তিকালে 
- স্বাগভীমায ও উদ্ধরচরিত নাটক পাঠ করিয়া 

পা | কর বিমুগ্ধ হইঙ্জাছেন কিন্ক টা ৬. 
দময়ে তদীয় কাব্যের তীব্র সমালোচনা হইয়ছিন। 
চরিত ১ম স্কে তবভুতি লিখিয়াছেন : ০ 

-: মর্কা্থা ব্যবহর্তব্য, কুতোছুবচনীয়ত|। ... : . 

77576 কা) 
নির্ভয়ে ও স্বীয় অভিলাষ অনুসারে কবিতা রচনা . করা 
য়, কবিতা ঘে কোন প্রকারেরই :হউক না কেন নিশ্দার 
হাত হইতে কবির পরিত্রাণ গাইতার অস্তাবন। নাই। ছনগণ 

রা তীক্ ও বাক্যে সাধু ই সাব 

সা মাধব ৯ম মনে তিনি নিখিযাছেন:- ৩০ ২ 

জনাব ফেডিদিহনঃ প্রথয়ঙ্ত্যবজ্ঞামম 

এ স্িতে কিমপি তান্ প্রতি নৈষ হত: । 
উহাতে মম কোং পি অমানধর্্া 

. কালোহয়ং নিরবধিধিপুলা চপৃত্বী॥ মোল ১) 
হবাহারা আমার এই কাব্যের প্রতি বস্তা পণ কষ্পেন 

বল জন্িাছিলন। হরির বেলার অনতাতি কৌড়কদী শানিবাসী 
৮রামধম তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি কৌড়কদীয় ভট্টাচার্য মহোদয়গণ আতর 

তান বলিয়া পরিচিত । : 



ধ্ব করি নাই।, আমার কাব্যের ভাবগ্রহখসমং কোন. ব্যক্তি 

কালে উৎপন্ন হইতে পারেন অথবা কোথাও বিদ্যমান না ছেন 
কারণ কাবের অবধি নাই এবং পৃথিবী ও বহবিভ্ীর্গা। 

এই কল বাক্য সারা প্রতীয়মান হইতেছে, ও চকে 
কঠোর আত্াত ষহ করয়াও তবু বর উদ তাগ রন 

নাই। তিনি জানিতেন ভীঁহার বিলক্ষণ ফবিতব শক্তি ছিল, এই 
হেতু তিনি প্রতিপক্ষগণের বস্তব্যে গোৎদাহ না তি বর 
আত্মাতিমান প্রকাশ করিয্াছেন। ইন 2 

আমরা এন্থলে শাস্তিদেব নামক একজন বৌ 
করিতেছি। তিনি শিক্ষাসমুক্চয, বোধিচরধ্যাবতার, ষট্রাল- 

পরিপৃচ্ছা প্রত্থৃতি কয়েকখানি উৎস ররর করেন 
কিন্তু তাহার সমসাময়িক ব্যক্তিগণের মধো বোধ হয় তাঁহার 
রস্থ সমাদরে পরিগৃহীত হয় নাই। -সমালোচকগণের ছুর্াকা 
অবণ করিয়াও তিনি শ্বীয় বিনয়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিষাছেন। 

বোধিচরয্যাবতার গ্রন্থের প্রারস্তে তিনি লিখছেন ৯. 
| নহি কিকিদপূর্বম্জ বাচ্ম.....ি. 

ন্চ সগরচছনকৌশলং মমান্ি। | 
অতএব ন মে পরার ৭ 
শ্বমনো ভাবয়িতুৎ কৃতং অয়েদম, ॥. 

রর ই ভারি কবে রি 



'্ভবভূতির লোকরঞজকতা। 8৯ 

অথ মৎসমধাতুরেব পণ্যে 
পরোহপ্যেনমতোহপি সার্থকোহযমূ॥ 

৫ (বোধিচর্যাবতার ১1) 
আমি অং গ্রন্থে কোন অপূর্র্ঘ কথা বলিব না এবং 

'ভাবসংগ্রহ করিবার কৌশলও আমার নাই অতএব পরের 

নিমিত্ত আমার এই যত্ব নহে; স্বীয় চিত্তের তৃপ্তি সম্পাদনই 
এই গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেন্ত। বদি আমার ন্যায় কষু্রবুদ্ধি কোন 

ব্যক্তি আমার এই গ্রন্থ অবলোকন করিয়া কিপ্চিৎ উপকার 

লাভ করেন তাহা হইলে আমার হৃদয়ের প্রসন্নতা আরশ 

বৃদ্ধি হইবে। 
যথোপযুক্ত স্থলে প্রযুক্ত হইলে অহস্কারও সমধিক শোভা 

পাইয়া থাকে। তবভৃতি যেরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন 
ও শ্ীহার যেক্পুপ কবিত্বশক্তি ছিল, উহা বিবেচনা করিলে 

তাহার অহস্কারের অতিশয় নুখ্যাতি করিতে হয়। * 

* বঙ্গীয়নাহিত্য-পর্লিষদেয় অন্যতম সভ্য মদীয় ভূৃতপূর্বব ছাত্র শ্রীযুক্ত 

পঞ্চানন বন্দোপাধ্যায় বি, এ, বলিলেন :-_ 

সহশ্র বংসর পূর্বে মহাকরি .ভবভৃতি সগর্ব্ে বলিয়াছিলেম “উৎগৎস্য- 

তেহস্তি মম কোংপি সমানধর্মা৮! আমার কাব্যের ভাবগ্রহণ সমর্থ কোন 

বাকি কালে উৎপন্ন হইতে পারেন। বঙ্গীয় স্লাহিত্য পরিষদের ন্যায় শিষ্ট 

সমাজে সেই কবির কাবোর উপযুক্ত সমালোচন| দেখিয়া জাহরা মনে 

করিতে পারি জাজ তাহার সাহক্কার ভবিধ্যন্বাণী যথার্থই কার্ধ্য পরিণত 

হইল। | 



ও 

ভবডৃতির তিন খানি নাটকই ভগবান, রি 
৬১) সম্মুখে অভিনীত্ত হইয়াছিল। এই কাল- 

কালপ্রিয়নাখ। প্রিয়নাধ কোন্ দেবতা এবং কোন্ 

দেশে তাছার মূর্তি প্রতিহত ছিল ইহা সবিশেষ নির্ধারিত হয় 
নাই। মালতীমাধবের প্রাচীন টীকাকার জগন্ধর যে মত ব্যক্ত 
করিয়াছিলেন, উহার অনুসরণ পূর্বক হ্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় 
উত্তরচরিতের টীকায় লিখিয়াছেন “কালপ্রিয়নাথ বিদর্ভদেশের 

অন্তর্গত পদ্মনগরে প্রতিটিত দেবমূর্তি বিশেষ” । কিন্তু মিঃ 

উইল্মন ও মিঃ আনন্দরাম বড়ুয়া প্রস্ৃতির মতে কাল- 
রি়নাথ উছরনী নগরীতে প্রতিটিত মহাকালের নামান্তর মাতর। 

বড়ুয়া মহাশয় বালরামায়ণ হইতে « অয়মুজ্য়িনীনিবাসো 
ভগবান্, মহাকালনাধঃ” এই বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলিয়া- 
ছেন এই মহাকালনাধই ভবনৃতির কাব্যে কালপ্রিয়নাখ লামে 

অভিহিত সটুইয়াছেন। কথাসরিৎসাগরে উ্ঞয়িনীনগরীর বর্ণনা 
স্থলে লিখিত আছে £_- 

: ষস্যাৎ বসতি বিশ্বেশে! মহাঁকালবপুঃ শ্বয়মূ। 

শিথিলীকৃতকৈলাসনিবাসব্যসনো হয়ঃ 

এই গ্লোকে মহাকালবপুঃ হারা শিবকে নির্দেশ করা 
হইয়াছে । 

অসৌ মহাকালনিকেনস্য 
বসরদূরে কিল চকরমৌনল:। 
তমিতরপক্ষেহপি সহ প্রিয়াডি, 



ফালাপ্রিয়নাথ। ৫১ 

জ্যোতক্বাবত্ো নিবিশিতি প্রদোষান | 
' ব্রদু।এ৩৪) 

যতুবংশের এই প্লোকে কালিদাস উজয়িনী নগরীর শিবকে 
অহাকালনিকেতন এই বিশেষণ হ্থারা লক্ষ্য করিয়াছেন। 

অপ্যন্যম্মিন্ জলধর মহাকালমাসাদ্য কালে 

স্থাতব্যৎ তে নয়নবিধয়ং যাবদত্যেতি ভানুঃ। (মেঘদূত ১৩৫) 
মেতদূতের এই লোকে কালিদাস উজয়িনীর শিবকে 

মহাকালনূপে বর্ণন করিয়াছেন। 

'ছন্বপুরাণের « শখ! পুণ্যতমৎ দেবি মহাকালবনৎ শুভম.। 
ন্তান্তে প্রীমহাকালঃ পাপেন্ধনহুতাশনঃ॥ 

«এই বচনে শিব ও মহাকাল অভিন্ন বলিয়া নির্দিষ্ট 

হইয়াছেন। | 

| উদ্ধৃত লোক সমূহ অবলোকন করিয়া বোধ ফু, মহাকাল, 

মহাকালনিকেতন, মহাকালবপুঃ মহাকালনাধ ও কালপ্রিয়নাথ 

এই সকল নাম পরমার্থতঃ পরম্পর বিভিন্ন নহে; উজ্জয়িনী- 

নগরীর শিবমূর্তিইঞ্চ বিভিন্ন গ্রছ্থে এই সকল নামে অভিহিত 
ইইয়াছেন। 

* মদীয়মধ্যমাুজ শ্রীযুদ্ত পণ্ডিত শরচ্ন্্রশাস্ত্রী মহাশয় “ক্ষিণাপথভ্রমণ 
নামক গ্রন্থে (পৃঃ ১৮) লিখিয়াছেন উজ্জ়িনী নগরীতে সিপ্রীনদীর পূর্ব" 

তীয় লিশাচমুকেন্বর ঘাটের পুর দক্দিপাংশে মহীফালের প্রকাণ্ড মন্দির 
অবৃস্থিত। 



৫২ | ভবন্ৃতি। 

_ আমাদের দেশে অনেকের বিশ্বাস এই যে মনুই সর্ব 
প্রথমে সংহিতা প্রণয়ন করেন এবং রে 9 শাস্ত্রের মত পঙ্কলন পূর্বক স্ব্ব 

সংহিতা বিরচঙ্দ করেন। কিন্তু তবডৃতির মৃত অন্ত রূপ। 

তবভূতির মতে বশিষ্ঠ সর্ধপ্রথম সংহিতাকার, নন প্রভৃতি 
খধিগণ তাহার পরে প্রাহুরূত হন। রি রা 

লিখিত আছে £₹- 

জাম। প্রাগ্ধ্সরস্য তবস্ত এক পরমদষ্টার আসন, 
গুরোল্লক। জ্ঞানমনেকধা প্রবচনৈম্াদয়ঃ প্রাণয়ন্। 

বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রকে সম্থোধন পূর্বক পরগুরাম বলিতেছেন 
“ আপনারাই প্রথম ধর্মবশানপ্রবর্তক ছিলেন, পরে গুরুর 
সন্গিধানে বহপ্রকার জ্ঞান লাভ করিয়! মনুগ্রসৃতি গুধিগণ 

ধর্েরি ব্যাধ্যা করেন।” * 

নী; 
বট 

». ভবভৃতি বসিউসংহিতার ভাব! বনেক স্থলে অনুকরণ করিয়াছেন :-- 
ভাঙীয়ন। সমাংসে মধুপর্ক ইত্যানায়ং বছষন্যসানাঃ পোজরিয়ায় অত্যা 

গতায় বৎসতরীং মহোক্ষং যা মহাজং বা নির্বপত্ভি গৃহমেধিন ইতি হি ধরপ- 

হুত্রকারাঃ সমাহবনত্তি। (উত্তরুরিত।৪1) 

অধাপি জরণী় রজনটয় বা জঙযাগতায মহোক্ং বা মাং বা গচে- 
দেবমস্যাতিথাং কুর্বন্তীতি। (বসিষ্ঠসংহিতা ।৪ 1) 



 হ্বাঙ্থীক্ি। $৩ 

 ছানীক্ি ও ব্যাস গড়ছুতয়ের মনে কে. লধিকতর প্রাচীন 

বাক্মীকি| কয়ের রংষর হইতে গোর তর্ক দিত 
মরিয়া আসিড়েছেম। জর্যাপক লেখরিজ »ট ডাকতাম বাজে 
লাম গিত্র প্রমূখ এতিহাদিকগগ  সুক্তক্ষষ্ঠে ব্যাসের প্রাচীদন্ 
অঙ্গীকার করিয়! মহাভারতের পরে র্লামায়ণেয পচন! কাল 
নির্দেশ কনিয়াছেদ। শ্রীযুক্ত রমেশচত্র দত সি, এস, সি, আই, 
ই, মহোদয় যাস্ীকি & ব্যাদের পৌর্মাপর্ধ্য সম্বন্ধে কোন 
নুস্প্ই মত প্রকাশ করেন নাই! তিনি লিখিয়াছেন « রামায়ণ 

রচিত হইবার পূর্বে মহাতারত বিদ্যমান ছিল কিনা ইহা 
মকলেরই প্রণিধান করিবার বিষয় । নুগ্রসিদ্ধ কবি গোরেসিও 
ইটানী ভাষায় রামায়ণের যে অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন 

অবস্থা প্রতিবিশ্িত হৃইয়া্ছে এবং & কাব্য মহাভারত রচিত 
হবার বহু পূর্বে বিদ্যমান ছিঙ্গ। আমাদের দেশে যে সকল 

ও প্রস্তত বিষয়ের কোন স্থির সিদ্ধান্ত হইবার সভ্ভাবনা নাই। 
প্রাচীনের! ব্লিয়ান্ছেন ঃ-- 

জাড়ে জগড়ি বাস্মীকৌ। কবিরিত্যতিধাভবৎ। 
... ক্কবী ইতি তড়ো ব্যাসে কব্যস্বনি দ্িনি॥ 
জগতে রাগী প্াচ্্চত হইয়ে পরবি ই এক ঘচমা 



৫ উৎভৃতি। 

"কণী" এই দ্বিবটনান্ত পদ প্রধুক্ত হইতে লাগিল এবং ঈণ্ীর 
আবিতরবের. পর. হইতে “কবয়ঃশ এই" বছবচনাত্ত পদের চৃষি 
হইল। :এই প্রাচীন উজির উপর. বিশ্বাস স্থাপন -বরিলে 
বান্ধ্ীকিকে ব্যামের অপেক্ষা অধিকতয় প্রাচীন বলয়! শ্বীকার 

করিতে হয়। অদেগে সর এন্টা গাবাহ রমিত টড 
নিষ্ে উদ্ধৃত হইল?-. . 

| টানার 

. তে সর্কে করয়জ্িলোকগুরবস্তেত্যে। নমন্ুর্ঘছে 

প্রথমতঃ ব্রন্ধা বিষ্ছর নাতিপদ্ঘ হইতে, দ্বিতীয়তঃ ব্যাস নদী 
পুলিন হইতে, তৃতীয়তঃ বাস্থীকি বন্দীক হইতে জন্মগ্রহণ কয়েন। 
তাহার সকলেই কবি ও ত্রিলোকের শিক্ষাদাতা, তাহাদিগকে 
আমরা নমস্কার করি। 

এই মতের অনুসরণ করিলে ব্যাসকে বান্দীকির অপেক্ষা 

অধিকতর প্রাচীন বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবে। এ 
এক্ষণে দেখা যাউক আমাদিগের আলোচা কবি তবভৃতি 

এ বিষয়ে কি অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। উততরচরিতের দবিভীয় 

অস্কে ভবভূতি লিখিয়াছেন £-- | 

বনদেবতা। চিত্রমায়ায়াদন্যো নৃতনশ্ছন্দমীমবতারঃ | | 

আত্রেয়ী। তেন খল, পুনঃ 4০৯ 

শবত্রন্মপ্রকাশম্ খবিযূ উপগম্য ভগবান ভূতভাবনঃ পন্ 
বোনিরবোচৎ , “যে এ বাগাত্মনি বস্বণি। তথ স্তহি 



বান্থীকি। ্ 

কবির. ইত্যক্তণা তৃত্রৈবাস্তহিতঃ। অথ ভগবান প্রাচেতসঃ 

প্রথমং মনুহ্যেযু শকরক্গণত্তাদৃশং বিষর্তিভিহাস, রামারণং 

খুবি; প্রণিনায়। (উত্তর ।২1) . রড বিডি পু 

উদ্ধত স্থলে ম্পষ্টই প্রকাশিত হইয়া, বাস্থীকি আদি 
কবি ও ঝামাযণ সর্কপ্রথম লৌকিক কাব্য এবং বাস্থীকিই ফর্কাগ্রে 

লৌকিক ছন্দের হৃষ্টি.করেন।& 

বীরচরিতের প্রথম অস্কেও ভবভূতি বান্মীকিকে প্রথম কৰি 

বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । বীরচরিতে লিখিত আছে £-- 

হৃত্র।.  প্রাচেতমে! মুনিবৃষা প্রথমঃ কবীনাং 

যঙ্, পাবনং রঘুপতেঃ প্রণিনায় বৃভমূ। (বীর ১) 

ইত্যাদি। 

% আত্রেরী। অধ স বরন্র্ধিরেকদা মধ্যন্দিদসময়ে নদীং তমসামনুগ্রপঞ্ 
তন্ত্র চখুগ্তচারিপোঃ ত্রৌঞ্চর়োরেকং ব্যাধেন বিধ্যমীনম, অপশ্যৎ, আকন্মিক 

প্রত্যব্াসাঞ্চ দ্নেবীং বাচম, অব্যতিকীর্াফ, ০০০০০ 

অভ্যদৈরয়ং। 
মা নিবাদ প্রতিভা, দ্বমগমঃ াতীঃ মমাঃ। 

যং ক্রৌঞ্চমিধুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম,& রী 

অনেকে বলেন রামারণের এই গ্লোকটাই সর্বপ্রথম লৌকিক গ্লৌক এবং 

ভবতৃতির মতও যোধ হয় তাহাই ছিল। যনদেবত! এই জ্লোক লক্ষ্য করিদ্বাই 

রলিাছিলেন « আশর্যয! বৈদিকছল্ের অতিরিক্ত নুতন ছলের অবতার 



হকি দি 
হালভীমাখরের ১ম আন্ধে বিত্ত আছে দেবলাতের পুক্প মাধর 

চ্যাধীক্ষিবী শ্রিহণ করিবার বিত্ত কুঙিআপৃতর 

সানা হইতে পদ্বাবতী মগরীতে আগমন করেস । 

7 হন অঙ্কে উল্লিখিত আছে--খাধব প্রহ্হ্থদ 

বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এক্ষণে দেখ] ধাউক এই 'আন্ী, 
কিবী পবের রথ কি অবং হুতিন লদযে ই বিদ্যা দির 
প্রচার ছিল। % | 

কেছ কেহ অচুমান ফনেদ বৈদিক বাকাসমূহেয় লমঘয় 
সাধনের জন্য পূর্বরমীমাৎসায় উমিনি যে সকল তর্ক ও তাহার 
নিয়ম বিধিবন্ধ করিয়াছিলেন উছ! ন্যায় নামে অভিহিত হইত । 

আপত্তদ্বধন্সত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে ন্যায় শন্গের প্রয়োগ 

আছে, উহার অর্থ জৈমিনির পুর্বমীমাংসা এবং & অধ্যায়ে 
ন্যাযবিংশষ ফীমাংসক অর্থে থরযুক্ত ছইয়াছে। মাধবাচাধ্য 
ূ্ামীদাংসার যে দারসংগরহ় করিয়াছেন তাহার নায় ন্যায়- 

জ্ঞাত হওয়া যায় জৈনিমিকৃত বৈদিক মীমাংসাই ম্যায়গঞা-যাটা। 

* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম দাদ্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সহেব্তরনাথ 
বিদযানিথি মহাশয় বলিলেন £-- | 

* বিদ্যাতৃধণ মহাশয় ভবভৃতির কাব্যের পালোচদা করিতে হাই 
গ্রসঙ্গরমে মাপা বিয়ের গবেধণ! 'রিাছেম। ০১ 

উহা পরিষৎ পত্রিকায় মুজ্িত, হওয়া উচিত।" | 



 ভবতৃতি। &. 

সিট কিগ উরণানিঃটা গন বৃচিকিলিলির 

ব্যবহার করিয়াছিলেন & সকল ন্যায় পরস্পর হুশৃঙ্খলার সহিত 
বিন্যস্ত হইয়া বে শাস্ত্রের সষ্টি করিয়াছিল তাহাই আইীক্ষিকী 

বিদ্যা নামে প্রসিদ্ধ. ছিল। বন্তঃ জৈসিনির উদ্ভাবিত তর্ক 

সমূহই আহীক্ষিকী বিদ্যার বীজ এবং ও তর্কসমূহ ন্যায় নামে 

ছিল। শষ্ের নিত্যানিত্যত্ব, জীবাস্থার স্বরূপ, স্ুক্তি ইত্যাদি তত্ব 
সমূহকে আত্বীক্ষিকী বিদ্যার অন্র্ভুত করিয়া গোতম যে দার্শনিক 
মতের প্রবর্তন করেন উহ্াই কালক্রমে ন্যায়শান্ত্র নামে, প্রচলিত 
হইতে লাগিল। আতম্ীক্ষিকী শহ্গের প্রকৃত অর্থ তর্কবিদ্যা 
এবং ন্যায় শঙ্গের বার্থ অর্থ বৈদিকমীমাংসা! হইলেও ভব- 
ভূতি বোধ হয় এস্থলে আবীক্ষিকী শবে গোতম প্রবর্তিত ন্যায় 
দর্শনিচিকই লক্ষ করিয়াছেন। ক. 

তবস্ৃতি থে সময়ে প্রাহূর্ভুত হন তাহার কিয়ৎকাল পূর্ব 

হইতে ভারতে ন্যায়শান্ত্রের সমধিক চর্চা চলিতেছিল। অধ্যাপক 
কাষ্উএল. সাহেবের মতে পক্ষিলম্বামী বা বাৎস্যায়ন ষ্ঠ 
শতাকীর প্রারস্তে ভূমগ্ুলে আবির্ভূত হইয়া ন্যায়হুত্রের ভাষ্য* 

* জৈন হেমচন্ত্র অভিধান চিত্তামণি নামক কোষ প্রস্থে চাপক্য ও যাং- 
্তারনকে অসি ব্যক্তি বলিরা নির্দেশ করিয়াছে 

্ বাংম্যার়নো ময়নাগঃ কুটিলশ্চণকাত্বজ:। 

ভ্রামিলঃ পক্ষিলন্বামী বিফৃণুপ্তোইুলক্চ স: 1 

ৃ (অতিধান চিন্তামপি)। 



৫৮ আরীক্ষিকী হিদা। 

প্রণয়ন করেন, ৬্টশতাবীর মধ্যভাগে হুপ্রসিদ্ধ বৌদবদার্শনি 
দিঙ্নাগ ন্যায়হৃত্রের অপর একখানি ভাঁষ্য সঙ্কলন করেন 

এবং পরমাগমমু্য়াদি বছসংখ্যক গস্থ রচনা করিয়া ন্যায়শান্ের 

পুষ্টিসাধন করেন। সকলেই বিদিত আছেন ৬ষ্ঠশতাবীর 
শেষভাগে উদ্যোতকর ন্যায়ুত্রের বার্তিক বিব্লচন করেন 

যায়বার্ডিকেরপ্রারন্তে তিনি লিখিয়াছেন : পি 

যদক্ষপাদঃ প্রবরো মুনীনাম, 

শমায় শান্ত্রং জগতো৷ জগাদ। 

কুতার্কিকধ্বাস্তনিরাসহেতোঃ ৰ 

করিষ্যতে তত্র ময়া নিবন্ধঃ | (ন্যায়বার্তিক)। 

_ স্বুনিপুঙ্গব অক্ষপাদ জগতে শাস্তি সংস্থাপনের অভিপ্রায় থে 
শান্তর প্রণয়ন করিয়াছিলেন, কুতার্কিকগণের মোহ নিবারণের 

নিমিত্ত আমি সেই শাস্ত্রের বার্তিক রচনা করিব । 
বাসবদতাগ্রন্থে হবন্ধু লিখিয়াছেন “ন্যায়স্থিতিমিবোদ্যোত- 

করম্বরূপামূ” ন্যায়শাস্ত্রের সংস্থাপনের জন্য উদ্যোতকর জন্ম 

গ্রহণ করিয্নাছিলেন। ৭ম শতাবীর প্রারস্তে সুবিখ্যাত বৌদ্ধ- 

গ্রন্থকার ধর্ম্কীর্তি দিঙনাগকৃত ন্যায়তায্যের বার্তিক বিরচন করেন। 
দিঙনাগের বার্তিককার ধর্মীর্তি, ন্যায়বার্তিক, ন্যায়বিঙ্গু, প্রমাণ- 

নানাবিধ কারণে আমরা চাপক্যকে ন্যায়কৃত্রের ভাধাফার বলিয়! কার 

করিতে পারিলাম ন1। শ্রীযুক্ত বাবু ব্েলোকানাখ ভট্টাচার্য এমএ; বিএল, 

মহাশয় কি যুক্তি অবলঙ্ঈন করিয়া কূটনীতিকুশল চাগকাকে ন্যায়দর্শনের 

ভাষ্যকার বলিতে চাছেন তাহা অবধারপ কর! সহজ নহে। 



ভবভৃতি। রী ৫৯ 

বার্তিক, ধর্দসংগীতি প্রস্থতি বহুসংখ্যক গ্রস্থ রচনা করেম। 
বাদবদত্তা প্রণেতা হুবন্ধু ধর্কীর্ডির বৌদ্ধসংগীতি নামক গ্রন্থের 
উল্লেখ করিয়াছেন। কুমারিলভষ্ট, শঙ্করাচার্ধা, মুরেশ্বরাচার্ধা 
প্রভৃতি মীমাংমকগণ দিঙ্নাগ ও ধর্থকীত্তির মত উদ্ধৃত ও 

নিরাকত করিয়াছেন। এইরপে যখন হিন্ব ও বৌদ্ধ উভয় 
সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায়শীস্ত্রের সম্যক আলোচনা চলিতেছিল সেই 
সময়ে ভবতৃতি -জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং মাধব ও মকরন্দ 
তৎকান প্রচলিত আব্বীক্ষিকী বিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্যে মালবের 

অন্তর্গত পদ্বাবতী নগ্ররীতে গমন করিয়াছিলেন ইহা অসঙ্গত 
নছে। 

অঞ্জন কারি ৭ম অঙ্কে ভুগ্রীব কৈলাস ও অঞ্জন 

এই ছুই পর্ববতকে পৃথিবীর স্তনঘয়রূপে 
ভক্তির বর্ণিত ব্্ণন করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণে বোধ 

হয় উহ্াই নীলপর্বাত* নামে উক্ত 
হইয়াছে । রামায়পের কি্ধিদ্ধাকাণ্ডের ৩৭-৩৯ গ্লোকে অঞ্জন 
পর্বতের উল্লেখ হুষ্টব্য। 

পরষ্যমুক বীর ।৫| উত্তর ।১। পম্পাসরোবরের নিকটস্থিত 

পর্ববত। ব্ামায়ণে অরণ্যকাণ্ডের ৭৩ অধ্যায় দ্রব্য । কিছ্বিদ্ধ্যা, 
কাণ্ডের ৫ম অধ্যায় অনুসারে জান! যায় প্বাধামূক ও মলয়গিরি 

এতচুভয়ের পরস্পর দুরত্ব অধিক নছে। 

* নীল; শ্বেতশ্চ শৃঙ্গী চ উত্তরে বর্মপ্ববতা; (বিকু খখ১) 

1 বর্ধমান মাত্রাজপ্রদেশের অন্তর্গত অিবান্ুর নামক রাজো পন্বৌ নামে 

স্থান। 

পাপী 



৬৪ ভবভূতির বণ প্রাচীন স্থান। 

 কাঞ্চন।-বীর় ।৭ কেহ কেহ ইহা গুমেক পর্বতের নামা 

স্তর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেম। রামায়ণে ইহা খাফভ পরত 

নামে অভিহিত হুইয়াছে। 1 
_ ফাবেরী।-_বীরচরিতের ৭ম অস্কে বর্ণিত আছে যে নদীর 

'অনতিদূরে অগস্ত্যের আশ্রম সংস্থিত ছিল। রামায়ণের ৪র্থ 

কাণ্ডের ৪১ অধ্যায়ে কাবেরীর বর্ণনা ভুষ্টবা। ইহা 'দক্ষিণাপথের 
একটী প্রধান ও পুণ্যতোয়া নদী। ইহা কৃর্গ রাজ্য হইতে উৎপন্ন 
হইয়া মাদ্রাজ প্রদেশের মধ্য দিয়! বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে। 

কিছ্ধিন্ধ্যা।__বীর়ন।৫ কপিরাজ বালির রাজ্য। কেহ কেহ 
বলেন বর্তমাঁন বেল্লারীর উত্তরে পব্বতশ্রেলমধ্যে কিছ্বিন্ধ্যানগরী, 
অবস্থিতা ছিল। বর্তমান মহীশৃর রাজ্য কিছ্কিদ্ধ্যার অন্বর্গত 
ছিল। বস্ততঃ দাক্ষিপাত্য ও মধ্যভারতের অনেক স্থান কিছিদ্্যা 

নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল |. 

কুঞ্জবান।”-বীরচরিতের ৫ম অন্ক ও উত্তরচরিতের ১ম অঙ্ক 

অনুসারে অবগত হওয়া ষায় এখানে দহ্থুনামক শিরোগ্রীবাশুন্য 

একটী নদী প্রবাহিত হইতেছে । এ নদী যে পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে : 

সেই পর্বতকে কেহ কেহ পশ্চিমঘাট এবং দেশীয়ের৷ অনমলয় বলে। এ 

নদীই রামায়ণৌক্ত পন্পা নদী বলিয়া অনায়াসেই স্বীকার কর! যায় এবং 

ইহার উৎপত্তি স্থানই খষ্যমূক পর্বত, এক্ষণে অনমলয় অর্থাৎ হস্তিগিরি লামে 

বিখ্যাত | (ভ্ীযুক্ত বাবু নগে্রনাথ বনু স্কলিত বিশ্বকোষ, খযামুক শব) 
1. ততঃ কাঁঞ্চনমতযগ্রম, খফভং নাম পর্ববতম,। ; 

কৈলাস শিখরফৈব জঞকষাসন্ততবিক্রম ॥ (রামায়ণ ।$1৫৩)। 



ভবদৃতি। ৬১ 

খঁনবের অধিষ্ঠান ছিল। ইহা! জনস্থানের শ্চিম্থিত দণ্ডকা- 
রঙের অংশবিশেষ । 

কৈলাস।-_বীর।৭। হিমালয়ের উরে তিব্বত দেশে অবস্থিত 1 

কৌশিকী ।-_বীর।১ বর্তমান কুশীনদী। নেপালরাজ্য হইতে 
উৎপন্ন হইস্গা চম্পানগরীর নিকট গঙ্গার সহিত মিলিত হইগ্রাছে। 

(সিদ্ধাশ্রম শব দ্রষ্টব্য)। 
গদ্ধমাদন।-_বীরচরিতের ৭ম অঙ্কে সুগ্রীব বলিয়াছেন গন্ধ- 

মাদনপবর্বত কৈলাস ও সুমেরু হইতেও দূরে অবস্থিত, গন্মমাঘনের 

পরে কোনৃস্থান বিদ্যমান তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। 
বিষ্পুরাণমতে হমেরর দক্ষিণদিকে গন্ধমাদনের অবস্থান। 

ভাস্রাচাধ্য সিদ্ধান্তশিরোমণি গ্রন্থে (গোলাধ্যায়ে) যে বৃত্তান্ত 

লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তদহুসারে জানা যায় গরন্ধমাদন মানসমরো- 

বরের সমীপে বিদ্যমান আছে। 
গোধাবরী 1-_উত্তর।২। সুপ্রসিদ্ধনদী পশ্চিমঘাট হইতে উৎ- 

পন্ন হইয়া পূবর্বধাটের মধ্য দিয়া বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে। 
চিত্রকূট ।-বীর।৪। উত্তর ।১। এক্ষণে লোকে ইহাকে আমতা 

* পুশ 11955 2০৪০০৪% 961655৫ 00 96 05 ৪১০৫৫ ০6 91৬, 
(76 (9৩120 00৫. ০৫ 07৫ 5005) 1178৩ 06 06721 45185 ৪৮৩0 

1৮৩ /8910১-0০ চখেছতাহ, ড23 0009৩ 00৮06 006 চটি, 

[৮0814 ৪79687 00 ০০0690000 10) 0১6 10107100 18185। 70498 

1886205 007৮৮8105 87000779605 জাতে, 0১৩:8169) 08210, (5 

মিঃ 01080050855 400৩৭ 06০8:900 ০ £05 ঢ. 66.) 

টে 



৬২. তবভূতির বর্ধি শ্াচীন স্থান। 

ও চিতোরকোট উভদ্ন নাঘেই অভিহিত করিস! থাকে। উহ! 
বর্তমান বান্দা জেলার মধ্যে অবস্থিত। কাহৃরও ফাহারও মতে 
প্রয়াগের সন্গিহিত ভাগীরখী-ভীরস্থিত পর্ব্বত চিত্রকূট নামে প্রসিদ্ধ 
ছির এবং কেহ কেহ বলেন উহ! বুন্দেলধণ্ডে অবস্থত।* ইহারই 

১৪ ক্র্োশ ব্যবধানে ভরদ্বাজের আশ্রম ছিল। 

জনস্থান।--বীর।81 উত্তর।১। ২। উহা খর নামক রাক্ষষের আলয়। 

ফণ্ডকার পুরে জনস্থাপি অবস্থিত । যখন রাবণ সীতাকে অপ- 
“ছরণ-করিয়া লইয়া! মায় 'তখন দ্বটাযু এই জনস্থাদে রারণের 

-* শ্রীযুক্ত আনন্দরাম বড়া মহোদয়ের মত। 

1. দশক্রৌশ ইতস্তাত গিরির্শ্সিন্ নিবৎমাদি। 
মহর্ধিসেবিতঃ পুণ্য: পর্ববতঃ গুভাদর্শনঃ ॥ ৃ 

গৌলাঙ্গুলানুচরিতে বানর্ষনিষেবিতঃ। 

চিত্রকূট ইতি খ্যাতে। গন্ধমাদনসন্িভঃ & রি 

(রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ৫৪ জধ্যায়)। 

£& 47537 00১9017 07010566 ৪ 10285 0159706, 087) কা 8৪ 

২15 0106075809৫ 6০ 20587. ৬ 77655080701 25০৫8 1 
ঠ0 +168856. 7:67 1795825 201010510786617 81969 0৩ ৫1808708 
০6 ০/৮থ1থ6) 2 ও উতোপগভাট ৫2০0৩1, হও 44198৯৩, 

1. 6. 89০৬ 60 01169. 68৫78 [35018 01052] 10103 £ [7059 

হাহাত15) 0 12ক) 165070৩5 8015 04] টিওাত 15 0813002] উজ 
€7106. 1685 12 10059 দিতো 11050089800 ০৮, 07৩ 001), 
21152), 10 17080007700 দ৩৪৮ ০ 35085. প6 15095151202 
৪9 9 ৪10৩, 09 06 &00 ০6 09৩ 11] 8৩ 8:০০৩- 88815310৫ টি, 
[থা এব 9, (8৮5 জারজ 0555 8৪02 0০৪্যাঠ 
৬6 4১918। 0, 29.) 



উবভৃতি। 2 

বিজু যুদ্ধ করেন। (রামায়ণ ৪৬৭২১ র্টব্য)।% 
তমসা।--উত্তর।২। রাম অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়া লক্ষণ 

ও সীতার সমভিব্যাহারে তমসা৷ নদীতীরে রাত্রি যাপন করেন। 
বর্তমান সময়ে এ নদী টোন্দ নামে খ্যাত। ইহা আজিমগড়ের' 
মধ্যদিয়া প্রবাহিত হইয়া বালিয়। জেলায় গঙ্ধার সহিত মিলিত 
ছইয়াহে।1 

* দণ্ডকারদ্য-_বীর।৪। উত্তর ১, গোদাবরীর উত্তরে ও বিহা- 

পর্বতের দঙ্জিণে অবস্থিত] (জনস্থান শব দ্রইব্য)। 

* ্রীযুক্ত শরচন্ত শাস্ত্রী প্রাণীত দক্ষিপীপধত্রমপের ১+ পৃষ্ঠায় লিখিত 
আছে ₹- . 

বাহ্রকিরামায়ণে বর্ণিত দওডকারখোয় একাংশ নাগপুর নামে পরিচিত। 
খথার হইতে নাসিক পর্যাস্ক উত্তরদক্ষিণব্যাপী বিস্তৃত ভূভাগ 'দণ্ডকারণ্য $ 
ননন্থানসনামে প্রসিদ্ধ ছিল। আদ্যাপি নাগপুরবাসী ব্রাহ্মণের! কোন বৈধ 
কার্য্ের সল্প পাঠ কালে “দগকারণ্যন্তগগত প্রদেশে” এইরূপ উচ্চারণ করিয়া 

থাকেন। 

1857550021 ছ5৪ 08 ৮5০৮ 010) টির ৪. 0৩1৮ 01 

0৪7৮1 8010080 1%19101) 170104176 ৈ2512 (91661 সওও 

চ57078520)) 000179) 9৪2 800 10008917876 5150 40182755950, 

10 97810) 21৩ 00৩ ০৪5৩9 06 [1101 075 010 0৫6 [11581) 00 সা5 

০0748160 0) 4£85058. (48016060500) ০ 5518) 0, 5০), 

+ উত্তরপশ্চিম প্রদেশে গড়বালয্াজ্য ও দেয়াছুন জেলায় প্রবাহিত একটা 

নদী। (বিশ্বকোষ, তমসা শষ) 

£ শ্রীযুক্ত খ্রিকিখ, সাহেবের মড় অনুমারে টি! উত্তরাংশ দও- 

কারণ নামে খ্যাত ছিল। | 



৬৪ ভবভূতির বর্ণিত প্রাচীন স্থান। 

নন্দীগ্রাম বীর ৪। অোধ্যার পর্বে অবস্থিত। 
পঞ্চব্ঠী।__-বীর ।৫ উত্তর।১।২। গ্লোদাবরীর তীরে ও জন- 

স্থানের অভ্যত্তরে অবস্থিত । বর্তমান নাসিক।* ্ 

_ পম্পা।-_বীর 1৫৭ উত্তর ।১। ধষ্যমুক পফ্বতের সন্নিকর্ষস্থিত 

সরোবর। রঘুকংশের ১৩শ অর্গের ৩০ গ্লোকে পম্পার উল্লেখ 
আছে। (ধধ্যমূক শব দ্রষ্টব্য)। , 47%. 

 প্রতঅবণ।- বীর 1৫, উত্তর 1১1, ২ গোদাবরীর সমীগে ও 

জনস্থানের মধ্যভাগে অবস্থিত পর্বত। পূর্ধঘটের রাজমন্্র 
মন্নিহিতাংশ। 

মলয়াচল-_বীর ।৫1 কাবেরীনদীর তীরস্থিত নীলগিরি পর্বত! 

_ মাতঙ্গাশ্রম '_বীর ।৫, উত্তর ১ খধ্যমুক পর্বতে ' অব- 
স্থিত। বামায়ণের বর্ণনা অনুসারে জানা যায় ইহা গল্পা 

সরোবরের পশ্চিমতীরে বিদ্যমান ছিল। 
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. হেন্ত্বীপ।-বীর ।২। ইহা ভারতবর্ধের অংশবিশেষ, বি্ক- 
পুরাণ ২৩ ৬ জষ্টব্য। রঘুবংশ ৪1৩৮--৪৩ শ্লোক অনুসারে জান 
যায় কলিঙ্গপ্রদেশ ও মহেন্ত্রৎথীপ পরস্পর অভিন্ন। বস্ততঃ 

আধুনিক বিজয়পত্তনের সন্গিহিত পূরর্বঘটের উত্তরাংশই মহেন্ 
পব্বত। মহাভারতে বর্ণিত আছে পরশুরাম সমগ্র পৃথিৰী 
কাণ্ঠপকে দক্ষিণারূপে প্রদান করেন। তদনম্তর সাগরের নিকট 
বাচঞা করিয়া মহেন্ত্রপব্বত প্রাপ্ত হন এবং তথায় অবস্থিতি 
করিয়া তপশ্চরণ করিতে থাকেন। 

মাল্যবানূ।--উত্তর 1১। প্রত্রবণ পর্বত হইতে কিয়দুরে 

মাল্যবৎ পব্ব্ত অবস্থিত রামায়ণ 8৭৭ ও রূঘুবংশ ১৩।২৬ দ্রষ্টবা। 

মূলা ।_ উত্তর 1৩ বর্তমান সময়ে যে মূল! নায়ী নদী নাসি- 
কের দক্ষিণ দিক্ দিয়া প্রবাহিত হইয়। গ্োদ্াবরীতে ডি 
হইতেটিছ উহাই বোধ হয় ভবতৃতির মুরলা। 

বাঙ্গীকির আশ্রম।-_উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের কানপুর হইতে 
ফরেককাবাদ অভিমুখে যে রেলপথ গিয়াছে উহার ঝিঠুর নামক 

ট্েসনের সন্নিহিত স্থানে বান্মীকির আশ্রম ছিল। 
শৃঙ্ধবেরপুর-_বীর 1৪ উত্তম।১। নিষাদপতি গুহের আলয়। 

গন্ার সমীপে অবস্থিত। বর্তমান মীজাপুরের সন্গিহিত প্রদেশ ।* 

স্টামবট ।_উত্তর ।১। যমুনার তীরে, ভরদ্াজের আশ্রম ও 

সপ পিপিপি 
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৬. রাম, লক্মণ ও নীভাঁয় বনগমন পথ। 

চিত্রকুট পব্রর্ত এতচুভয়ের মধ্যে অবস্থিত। রামায়ণ ২৫৫ ও 
রঘু ১৩| ডুষ্টব্য। উহাই বোধ হয় এক্ষণে অক্ষয়বট নামে প্রসিদ্ধ । 

সাঞ্কাদ্য--বীর ।১। রামায়ণের আধ্যায়িকা অনুসারে অবগত 

হওয়া যায় মুধন্বীর বধসাঁধন করিয়া জনক হ্বীয় অনুজ 

কুশধ্বজকে ইন্ষুমতী নদীতীরে সর্গনন্নিভ সাক্কাস্য নগর সং- 
স্থাপন করিতে আদেশ করেন। জেনারেল কানিংহামের মতে 

কনৌজের (কান্যকুজের ) ৩৩ মাইল দক্ষিণপুর্ব্রে অবস্থিত বর্তমান 
সংকিস নগরই ভবভূতির সময়ে ও পূর্বে সাক্কাস্য নামে অভিহিত 
ছিল। চীন্পরিব্রাজক হুয়েনসাঙ্ ইহাকে সেক্িয়ামি ও ক্যাপি 
(কপিথ) উভয় নামেই নির্দেশ করিয়্াছেন। 

সিদ্ধাতরম-_বীর ।১।, বিশ্বামিত্রের আশ্রম উহা! প্রয়'গের 
সন্গিধানে ভোজকট নগরে অবস্থিত এবং কৌশিকী নীরা 
পরিব্যাপ্ত। কৌশিকী ভাগীরথীর একটা শাখানদী, ইহ মগধের 
মধ্য দিয়। প্রবাহিত হইত। রি 

রাম সীতা ও লক্ষণের সহিত অধোধ্যানগরী ত্যাগ করিয়া 

রাম, লক্ষণ সরযূনদীর তীরে উপনীত হন। তাহার পর 
ও সীতার সরহুউত্তীর্ন হুইয়া দক্ষিনাতিমুখে গমনে 

বনগমন প্রবৃত্ত হন। অনস্তর প্বিত্রসলিলা ভাগীরধী 

গুধ।  সমৃতীর্ণ হইয়া কিয়দুর গমন পূর্মাক নিষাদ 
পতি গুহের সহিত তদীয় রাজধানী শৃঙ্গবেরপুরে 

মিলিত হন। গুহ্রে রাজধানীর বর্তমান নাম চণ্ডালগড় অথবা 
চুনার দুর্গ। মুসলমানরাজত্বের সময়ে এধানে একটী চুর্গ 



তথসূতি। ৬ধ.. 

নির্ছিত' হইয়াছিল, ইংর়েজের! উহার সংস্কার কথিয়া! বাবহার 
করিতেছেন, ধরস্থানে অনেক ইউরোপীয় সৈন্য অবস্থান করে। 
এখানে ই আই রেলওয়ের একটা ষ্টেসন আছে, উহার নাম 
চধারগড়। এ স্থানটা মন্্লসরাই ষ্টেসনের অনতিদূরে অবস্থিত। 
তাহার পর তাহার! খর স্থান হইতে পশ্চিমাতিমুখ হইয়া গুহের 
আনীত নৌকায় পুনরায় জারুবীর দক্ষিণতীরে. উতীর্ঘ হইয়া- 
ছিলেন। তওরত্য কোন ন্যগ্রোধ তরুতলে নিশা যাপন করিয়া 

পুনরায় দক্ষিণপস্চিমাভিমুখে যাইতে যাইতে গঙ্গাষমুনার সমমন্থুলে 
উপনীত হন। এই স্থানের নাম প্রয়াগক্ষেত্র। এখানে ভরদ্বাজের 

আশ্রম ছিল, তাহার ও খষির আশ্রমে রাত্রি যাপন করিয়া তাহার 

পরান্পক্রমে যমুনাতীরঞ্থ কাননপথে গমন করতে করিতে পুনরায় 
যমুনাতীরে উপস্থিত হইয়া ছিলেন। তাহার পর লক্ষণ এক ভেলা 
িশ্বী করিলে তাহাতে আরোহণ করিয়া তাহারা যমুনার 
দক্ষিণতটে উপনীত হুন। তাহার পর তীহারা শ্যামবট 

প্রাপ্ত হন, পুণরায় যমুনার তীরবন্ভাঁ বনপথে যাইতে যাইতে 
প্রয়াগের ১০ ক্রোশ দাক্ষণে চিত্রকুট পর্বতে পর্ণশাল! নির্মাণ 

করিয়া কিছুকাল অবস্থিতি করেন। ভরত অযোধ্যা হইতে 

আগমন করিয়া * ত্রস্থানে তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 
ছিলেন। তাহার পর তাহারা পুনরায় পশ্চিমাতিমুখে গমন 

করিয়া বাস্থীকির আশ্রমে উপস্থিত হইয়৷ ছিলেন। এইস্থানটার 

ঙ এই বিবরণ রমা হইতে সংগৃহীত হইল। 



৬৮ রাম, লক্ষণ ও মীভার বনগমন গথ। 

বর্তমান নাম বিঠ,র, ইহা কানপুর স্হরের দক্ষিণপশ্চিষে ভাগীরধা 
তীরে অবস্থিত। সেখান হইতে তাহারা অত্রিযুন্র আশ্রমে 
উপস্থিত হন এবং কয়েক দিবসের মধ্যেই দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ 
করেন ও বিরাধ নামক রাক্ষসকে বধ করেন। দণ্ডকারণ্য বর্তমান 

জব্বলপুরের দক্ষিণদিগবর্ত বিস্ত ত ভূভাগ। তাহার পর তাহারা 
দৃণ্ডক কাননের সংলগ্ন জনস্থানে উপস্থিত হইয়া ছিলেন। জনস্থানে 
বহসংব্যক তপন্থী ও খধির আশ্রম ছিল। তাহার পর তাহারা 
গৌোদাবরী-তীরস্থ রমণায় পঞ্চবটা কাননে পর্ণশালা নির্মাণ করিয়া 
অনেক দিন বাস করিয়। ছিলেন। এই স্থানটা বোম্বে হইতে 

নাগপুর অভিমুখে যে রেলপথ আমিয়াছে উহার নাসিক রোড, 
ট্েমনের সন্নিথিত। এখানে একটি কুদ্রমহর আছে, উহার নাম 

নাসিক । এখানে রাবণকর্তৃক সীতা অপহৃতা হইলে 
তাহারা জনস্থান হইতে তিনক্রোশ দুরে ত্রৌঞ্চারণ্যে গমন করন 
ও সেখানে অয়োমুখী নামক এক রাক্ষসীর সহিত তাহাদের 
সাক্ষাৎ হয়। তাহার পর চিত্রকুঞ্জবান্ পর্বতে উপস্থিত হুইয়! 

রাম কবন্ধকে সংহার করিয়! ছিলেন। তাহার পর পশ্চিমাভিমুখে 
গমন করিয়া পম্পাসরোবরে উপস্থিত হন। উহার অনতিদুরে 
খুষ্যমূক পর্বতে সুগ্রীব হনুমান প্রভৃতির মহিত তাহাদের সাক্ষাৎ 

হয়। পম্পার পণ্চিমতীরে মাতঙ্গাশ্রম অবস্থিত ছিল, এখানে 
সিদ্ধশবরীর সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হুইয়াছিল। তাহার পর 
সুগ্রীবের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া ধষ্যমৃক হইতে কিছ্বিদ্ধ্যায় 
গমন করিয়া ছিলেন। অনন্তর বর্ধাগমে কিছধিদ্কযার নিকটবর্তী 



| ভবভূতি। | ৬৯ 

র্রবণ পর্বত বাস করিয়া ছিলেন। উহার অনতিদৃরে মাল্যবান্ 
পর্বত অবস্থিত। দক্ষিণদিকে বছ নদী, দেশ ও অরণ্য অতিভ্রম 

করিয়া রাম ও লক্ষণ সুগ্রীব ও বানরসৈন্য সহ লঙ্কায় উপস্থিত 

হন। | | 
ভবসুতির কবিতায় যে সকল ভাব অনুভূত হয় ভাহার 

অনুরূপ কোন কোন ভাব তাহার পূর্ববর্তী 
৮৯ ও পরবর্তী কবিগণের গ্রন্থে ও দৃষ্ট হইয়া 

তা! থাকে । নিয়ে কয়েকটী অন্থরূপ কবিতা উদ্ধ ত 

হইল; | 

ভবভূতি। কালিদাম 
স্েহং দয়াং তধা! সৌধাং নিশ্চিত চানন্ঠনিবৃত্তিবাচাং 
ষরদি বা জানকীমপি। ত্যাগেন গত্থযাঃ পরিমান্ট;মৈচ্ছৎ। 
আক্নায় লোকন্ত অপি ম্বদেহাৎ কিমুতেম্সিয়ার্থাৎ 
মু্চতো নাস্তি মে ব্যথা ॥ যশোধণীনাং হি ষশো গরীয়ঃ | 

(উত্তর ।১।) (রঘুবংশ ১৪1৩৫) 

গুণাঃ পুজাস্থানং গুণিযু গুণৈহি সর্বত্র পদং নিধীয়তে 

নচ লিঙ্কং ন চ বয়:॥ (উত্তর '91) (রঘুবংশ 1৩।) 
কলাশেষা মূর্তিঃ শশিন ইব. পর্ধ্যায়-পীতন্ত হুরৈহি সাংশোঃ 

নেত্রোৎসবকরী। কলাক্ষর়ঃ শ্লাধ্যতরে হি বৃদ্ধে;॥ 
(মালতী ।২) (রঘূবংশ 1৫) 

সন্তানবাহীন্তপি মামুষাপা২ং  ভতমবেক্ষ্য রুরোদ সা ভূশং 

স্বুচঃখানি সঘ-বিষ্বৌগজানি। স্বনসম্থাধনুরো| জান চ। 



দিও 

ৃষ্টে জনে প্রেয়সি ছুঃসহানি 
শ্রোতঃসহতৈরিব সংপবস্তে । 

. ভত্তর 9) 
বথেন্দাবানন্দং ব্রজতি 

সমুপোচে কুমুদিনী। 

মনোরতন্ত য্ীজং 
তদ্দৈবেনাদিতো৷ হতম্। 

'লতায়াং পুর্ব ল্নায়াং 

প্রহ্নন্তাগমঃ কৃতঃ ॥ 
(উত্বর।৫1) 

কটাক্ষ নরীণাং 
কুবলয়িতবাতায়নমিষ | 

(মালতী ।২।) 

সৌন্দধ্য-সার-সমুদায়- 
নিকেতনং বা। 

(মালতী 1১) 

তস্তাঃ সথে নিয়তমিন্ন,হুধ! 

মুপাল-জ্যোতল্লাদিকারূণ 

অনুরূপ কবি্তী।। 

শ্বজনন্ত হি ছুঃধমগ্রতো 
বিবৃতদ্বারমিবোপজায়তে ॥ 

(কুমার সম্ভব ৪1২৬) 

অন্তহি'তে শশিনি সৈব কুমুদ্বতী 
মে দৃট্টিং ন নন্দয়তি সংশ্মরণীয়- 

শোভা। 

(উত্বর।৫) 

(শহুস্তলা 1৪1) 

মনোরথায় নাশংসে 
কিং বাছে। ল্পন্দসে বৃধ!। 

পূর্বাবধীরিতং শ্রেয়ো 

ছঃখং হি পরিবর্ততে ॥ 4৮ 

(শকুত্তলা ।৭। ) 

কুবলয়িতগবাক্ষাং 
লোচনৈরঙ্গনানাম। 

(রদুবংশ ।১১।) 

একক সৌন্দর্য গিদৃক্য়েব। 

(কেষার সম্ভব ।১। ) 

অন্তাঃ সর্গবিধৌ প্রজাপতির 
ভুরু কাসিপ্রমঃশৃষ্গারৈক- 



ভরভূতি। 

মন বে: । 

(মালতী 1১) 

ছংখসংবেদনায়ৈব রাষে 

চৈতন্তমাহিতম্। 

মর্মোপদ্বাতিভি; প্রাণৈর্বজ্.- 
কীলাক্ধিতং স্থিবৈঃ 

সি 

উতর 1১) 
এবি) 

শরীরনির্ধাদসদূশে। ননু অস্ত 

অনুতাবিঃ। 

(বীর চরিত ৯) 

ভিদ্যেত বা লন মীদৃশল্ত 

নিম্ণণস্ক 

(উত্তয় 181) 

৭১ 

রসঃ শ্বয়ং ছু মনে মাসো সু 

পুগ্পাকরঃ! বেদাভ্যাসজড়ঃ 

কথ নু বিষয়ব্যাবৃততকৌতুহলো 
নির্মাতুৎ প্রভবেছনোহরমিদাং 
রূপং পুরাণো মুনিঃ॥ 

| (বিক্রমোর্ধশী ) 

মোহাদভৃৎ কষ্টতরঃ প্রবোধঃ ॥ 
(রঘুবংশ 1১৪।) 

অথ মোহপরায়ণ। সতী 

বিবশা কামবধূর্বিবোধিতা । 

বিধিনা প্রপিতাদয়িষ্যতা 
নববৈধব্যমসহ্যবেদনম্ ॥ 

(কুমার ।81) 

রক । 
ন হ্যানকতিঃ স্ুসনৃশং বিজহাতি 

বৃত্ম। . 

(যৃচ্ছ্টিক 1৯) 



4২. অনুরূপ কবিতা। 

বাদি কাঠোরাণি 
মূৃনি কুহুমাদপি। 

_ লোকোত্তরাণাং চেভাংসি 
কো নু বিজ্ঞাতুমহ্াতি॥ 

উত্তর) 

সতাং সত্তিঃ সঙ্গঃ 

কখমপি হি পুণোন ভবতি। 

(উত্তর ।২।) 

অকিক্িদপি কুব্বর্ণণঃ সৌখ্যে 
হু্খান্তপোহতি। তত্তস্ত 

কিমপি ভ্রব্যৎ যে হি যন্ত 

প্রিয়ো জনঃ॥ 

উত্তর ৬) 

রাজাপচারমস্তরেণ প্রজা 

অকাল মৃত্যুর্ন চরতি। 

উত্তর ।২। 

কফেযে2* 

কুহুমাৎ হুকুমারস্ত 

ক্ররন্ত ক্রুকচাদপি। 

কো জানাতি পরিচ্ছেদ 

স্ত্রীণাং চিত্রস্ত চেতসঃ॥ 
(অবদান কল্পলতা। 1৮1৬৪ ) 

স্মরণং শ্রবণৎ বাপি দর্শনং বা 

মহাত্বনাম্। 

সেবং কুশলবন্লীনাং মহতী 

ফলসন্ততিঃ ॥ 

[অবদান কল্সলত11১০।১১।) 

সত্তা সদসদোনরস্তি রাগঃ 

পশ্তি রম্যতাম। 
সতন্ত ললিতো! লোকে যে! বস্য 

ঘয়িতো জনঃ ॥ 

(অবদান কল্পলত! ১৭৯৯) 

লোকঃ তুখানি কিল পুণ্যফলানি 

ভুঙক্তে। হতো ন চে 
কুনুপতে বিনিপাতবাতৈঃ ॥ 
(অবদান কল্পলতা ।৯/৭:।) 

জিিিতীিত 7158১855889 

* কাঙ্শীরের নুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধকবি ক্ষেমেম্্র অবদানকল্পালতা! নামক যে নুবৃহৎ 

কাব্য রচনা করিয়াছিলেন উহ! ১২*২ খূংজন্ধে তিববতীয় ভাষায় অনুযাদিত হয়। 



'ভবভৃতি। | দত 

বালরামায়ণ, অনর্থরাঘব প্রভৃতির অনেক শ্লোক ভবভৃত্ির 

স্বীরচরিত ও উত্তরচরিতের ভাষ অবলম্বনে লিখিত। এইরূপ 

গ্লোকের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক বলিয়া এই সকল শ্লোক সনে 
উল্লিখিত হইল না | 

.... বান্ীকি রামায়ণের প্রথম ছয়কাণ্ড হইতে বীর- 
ভবভূর্ঘির চরিতের ঘটনা সংগৃহীত হইয়াছে। রামারণের 

উপজীব্য উত্তরাকাণ্ড ও পরপুরাণের পাতালখও 
শ্রন্থ। হইতে বৃত্তান্ত সঙ্কলন করিয়! ভবনৃতি উত্তর- 

রামচরিত বিরচন করিয়াছেন। ভবভূতির সম 

সাময়িক কোন ত্বটন! অবলম্বনে যালতীমাধৰ লিখিত হইয়াছে? 

গ্বামায়ণের আদিকাণ্ডের পঞ্চদশবর্ধবাপিনী ঘটনা বীরচরিতের 
প্রথম অস্কে এক দিনে নিপ্পন্ন করাইতে যাইয়া ভবভৃতি স্থানে 
স্থানে মদ ইতিবৃত্তের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন । বিদেহ 

রাজের নিমন্ত্রণ ও হার ভ্রাতাৰ বিশবীমিত্রজ্ঞে আগমন রামায়ণে 
বর্ণিত নাই। স্ভামধ্যে সীতা ও রামের সমাগম ও পরস্পর 

প্রপয়নৃত্রে বন্ধন ব্যাপার ভবতৃতির স্বরচিত। রাবণ কর্তৃক প্রেরিত 
দূতের আগমন বর্ণল করিয়া ভবভূতি নাটকীয় ঘটনার বৈচিত্র 
রক্ষা করিয়াছেন। তৃতীয় অস্কের ঘটনা! কবির উদ্ভাবিত। 

রামায়ণের অযোধ্যা কাণ্ডের ঘটন বীরচরিতের চতুর্থ অস্কে অতি 
সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। বামায়ণে বর্ণিত আছে কৈকেমী 

মন্থরার পরামর্শে নিজ ভবনে দশরখের নিকট বর প্রার্থনা করেন) 
কিন্ত ভবভূতি কৈবেয়ীর দোষ ক্ষালন করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন 



৭৪ ভবভৃতির, উপজীব্য গ্রস্থ। 

শূর্পনখাই মন্থরার বেশে দশরথের নিকট গমন করেম ও একখানি 
পত্র দেখাইয়া বরতয় যাচ ঞা করেন। রামায়ণের বর্ণনা! অনুসারে 
জানা ধায় রামের নির্ব্বাসন ব্যাপার অযোধ্যায় সংখ্ঘটিত হইয়াছিল, 

কিন্তু তব্ভৃতি প্র ব্যাপার মিথিলায় নিষ্পন্ন করিয়াছেন। রামায়ণে 
বর্ণিত আছে রামের নির্বাসনকালে ভরত মাতৃল।লয়ে অবস্থিতি 
করিতে ছিলেন, দশরথের মৃত্যুর পর তখা হইতে প্রত্যাগমন করেন 

এবং চিত্রকুট পর্বতে যাইয়! রামের পাছুকা প্রাপ্ত হন। কিন্তু 
তবভুতির বর্ণনা অনুসারে জানা যায় রামের অরণ্যগমনের পূর্বেই 
ভরত অযোধ্যায় আগমন করেন ও রামের পাছুক! প্রাপ্ত হন। 

তাভৃতি বীরচরিতের ৫ম অস্কে বর্ণন করিয়াছেন সুগ্রীবের সহ 
বালীর সৌহার্দ্য ছিল এবং মাল্যবানের পরামর্শে ই বালী রামের 
বিরুদ্ধে শত্রতাচরণ করেন; ষষ্ঠ অস্কে ভবভৃতি বর্ণন করিয়াছেন: 
রাম কুস্তকর্ণের 'সৈন্যগণকে তন্মীষ্ঠূত করেন; এই সকল: টন 

রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায়না। মেঘনাদের মৃত্যু ও নূতন 
তাবে বর্ণিত হইয়াছে। 

উত্তর চরিতের প্রথম অস্কের প্রধান প্রধান ঘটনা রামায়ণের 
উত্তরাকাণ্ড হইতে সন্কলিত হইয়াছে। কিন্তু ভবভূতি ঘটনাগুলি 

নৃতন ভাবে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। দ্বিতীয় অঙ্কের চি 
উপাখ্যান ভবভূতির উত্তাবিত। 

পঞ্চম অন্কে ভবভূতি অস্বমেধীয় অঙ্ের গমন বর্ণন করিয়াছেন টি 

এ ঘটনা রামায়ণে বর্ণিত আছে বটে বিস্তু সেখানে তুরক্গম রক্ষিতা 
লক্দাণ। লক্ষণের পুত্রের সৈন্যাধ্যক্ষত্ব অথবা লবের সহ যুদ্ধ: 



ততহৃতি .  খঃ 
পঈংঘটন রামায়ণে বর্ণিত নাই। সপ্তম অস্কে সীতার সহ রামের 
পুনমি'লন বর্ণিত হইয়াছে, ইহা রামায়ণবিরুদ্ধ। রামায়ণের 
মতে সীত! উপস্থিতনগণসমক্ষে পাতালে প্রবেশ করেন। 

ভবভূতির নাটকত্রয়ের কোন কোন অংশের সহিত অন্য 
কবির গ্রন্থের কোন কোন অংশের সৌসাদৃশ্য আছে। প্ীরূপ 
কতিপয় স্থল নিয়ে প্রদর্শিত হইল । 

| রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের শেষ আট অধ্যায় 

বীরুরিত, «ম অন্ধ, হইতে সংগৃহীত। কিন্তু সেখানে আকাশ 

শ্বৃশ্য। . পথে সঞ্চরণ বর্ণিত নাই। কালিদাস রঘুবংশের 

| ত্রয়োদশ সর্গে্ আকাশপথে সঞ্চরণ বর্ণন 

কন্িয়াছেন। ভট্টিকাব্যের ২২শ সর্গ গ্লোক ২৪-২৮, 
ইহার সহিত ও ভবভৃতির সৌসাদৃশ্য আছে। 
সি স্থলে ভবভৃতি চত্দ্রকেতুর সম্বন্ধে ষে বৃত্বাস্ত বর্ণন 

করিয়াছেন, উহা! পদ্মপুরাণের পাতালধণ্ড 
উত্তর চরিত, ৫ম অন হইতে সংগৃহীত । 

ঘআগ্রে, বারুণ ইত্যাদি অস্ত্রের প্রয়োগ ও সম্গ্রহার কিরাতী- 
৬ঠ অন্ব। জুনীয় কাব্যের ১৬শ সর্গের বর্ণনার রা 

কি চিৎ পথ সঞ্করতে হুয়াণীং কচিদ. ঘনানাং পততাং কচিচ্চ। 

খবিধো যে দনদোহভিলাম প্রবন্ততে পশ্য তথ! বিমানম.| 

(রঘু ।১আ) 



+৬ নাটকের পৌঁ্কাপর্ঘয ও আপেক্ষিক উৎকর্ষ 

নী উনারা ধা 
সী! টা 

আজতন্ক। ই ৬ এই ব্যানদ্ধই 

মালতীর সহ মাধবের ও মায়স্তিকার সহ মকরন্দের বিবাহের 
প্রকারান্তরে সহায

়তা করে। 
| 

কন্যারত্ব উপহারপ্রদান ও বধ, দশকুমার চরিতের ৭ম 

নিন্ব। .'  আখ্যায়িকার আসর 1
 

০ 
বর্ণিত ছুষ্যস্ত ও শকুত্তলার 

| 

অনুরূপ 
9 

*ম অন্ক। বক্মো্কপীর চতুর্থ অসকের অনুর 

বীরচরিত, উত্তরচরিত ও মালভীমাধব এই ভিন লাই 

পৌর্বাপর্য্য ও কোন সংশয় নাই। কতকগুলি পলক 

আপেক্ষিক: এই ভিনখাসি দাটকেই অবিকল এক
র 

উৎকর্ষ। ' দেখিতে পাওয়া যায়, আবার কতকগুলি 

প্লোক ছুই খানি নাটকে একভাবে 

উদ্ধত হইয়াছে । অভিনিবেশ পূর্বক বিবেচনা 
করিলে নর 

হয় বীরচরিত সর্ধপ্রথমে বিরচিত হইয়াছিল, তদনন্তর মানতী- 

মাধব ও উত্তররামচরিত লিখিত হয়। উৎকর্থানুদারে বিচার 



ভধভৃতি। ৪ 

করিলে উত্তরচরিত কে * সর্বপ্রথম স্থান প্র্ণান করিতে হয়। 

মালতীমাধব দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবার যোগ্য। ভবভূতির 
মতে মালতীমাধবই সর্ষোৎকৃষ্ট। বন্তঃ মালতী-মাধবের ঘটনায় 

বিশেষ বৈচিত্র লক্ষিত হয়। উত্তরচরিত নাটকের ঘটনা অতি 

সামান্য, তাহাতে সবিশেষ বৈচিত্র নাই। কিন্তু ইহার বিষয়টা 
মনোহর, ভাষা মধুর ও ভাব উন্নত। 

তবভঁতি বীরচরিত সম্বন্ধে লিখিয়াছেন।_ 

মাপুরুষসংরভ্তো যত্র গম্ভীরতীষণঃ। 
প্রসন্নকর্কশা যর বিপ্,লার্থী চ ভারতী ॥ 

- অপ্রাককতেষু পাত্রেযু ফত্র বীরঃ স্থিতো রসঃ| . 
ভেটৈঃ হুক্ষৈরভিব্যজৈঃ প্রত্যাধারং বিভজ্যতে 1 

| ( বীর।১। ) 

উইবীরচরিত নাটকে মহীপ,রুষগণের গভীর ও ভীষণ কার্য 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে, ইহাতে যে সকল বাক্ প্রধুক্ত হইয়াছে উহ! 

স্থানে স্থানে গ্রসাদগণবিশিষ্ট কোথায়ও বা কর্কশ এবং 
সর্বত্রই অর্থগৌরবযুক্ত। ইহাতে মহাপুরুষগণের চরিত্রে 

বীররসের হাক্মতম ভেদসমূহ ও প্রকটিত হইয়াছে । 

* অন্তব্য প্রকাশফালে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্ত্রনাথ চৌধুরী এমএ, বিএল 

মহাশয় বজিলেন যদি ভবভূতি অপর কোন কাব্য ন! লিখিয়৷ কেবল উত্তরচরিত 

নাটক লিখিতেন ০০০০০০০০০০৬ উত্তর- 

চরিত সর্ধোধকৃষ্ট। 



৭৮ নাটকত্রয়ের পৌঁ্কাপধ্য ও আপেক্ষিক উৎকর্ষ 

_ মালভী-মাধৰ * সম্বন্ধে তবভৃতি লিখিয়াছেন বিশাল বিশ্বমধ্যে 

যে সকল অসাধারণ ধীশক্কিসম্পরন পণ্ডিত বিদ্যমান আছেন ব! 
উৎপন্ন হইবেন তাঁহারাই কেবল মালতী-মাধবের যথার্থ তাৰ হণ 
করিবার অধিকারী । | 

তিনি আর ও লি/খয়াছেন ;-- 

যছেদাধ্যয়নৎ তখোপনিষদাং মাংখ্যম্য যোগম্য চ ূ 

জ্ঞানং তৎকথনেন কিং নহি ততঃ কশ্চিদূ গুণো নাটকে। 

যৎ প্রৌছৃতমুদারতা! চ বচসাং যষ্চার্থতো৷ গৌরবং 
তচ্চেদস্তি ততস্তদ্দেব গমকৎ পাণ্ডিত্যবৈদগ্ধ্যয়োঃ। 

( মালতী।১। ) 

বেদ, উপনিষ্য্, সাংখ্য, যোগ ইত্যাদির অধ্যয়ন জনিত জ্ঞান 

নাটকে প্রকাশ করাইবার বিশেষ অবসর নাই। বাক্যের প্রোচত্ব 
ও ওঁদাধ্য এবং অর্থের গুরুত্ব ইহাষদি বিদ্যমান থাকেরতাহা- 
হইলেই পাণ্ডিতা ও বৈদঞ্ধের প্রতিপাদন হইতে গারে॥ ॥. 

উত্তরচরিতে লিধিত আছে ;- 

যং ব্রহ্গাপমিয়ং দেবী বাগ. বশ্যেবানুবর্ততে । 

উত্তরৎ রামচরিতং তত্প্রণীত। প্রযুজ্যতে ॥ 
€ উত্তর।১ ) 

* মন্তব্য প্রকাশকাল পরিষদের অন্যতম সত্য ীযুক চস্তীচরণ বন্দোপাধ্যান 
মহীপয় বলিলেন “ এই প্রবন্ধ শ্রবণ করিয়া বুঝিলাম ৮ বঙধিম বাবু কপালতুণুলা 
এই নাম ও তাহার চিত্র তবভূতির মালতীমাধব হইতে গ্রহণ করিয়াছেম। 



ভবভুতি। | ৭৯. 

_ ে ব্রাঙ্গণভবভূতিকে বাগদেবী বর্শগা। কামিনীর ন্যায় 

অনুসরণ .করেন তাঁছারই প্রন্নত উত্তররামচরিত নাটক অদ্য 
অভিনীত হতেছে। 

সংস্কত জাহিত্যে ভয়ানক রসের বর্ণনা অতিবিরল। কিন্ত 

ভবভূতি- মালতীমাধবের পঞ্চম অস্কে পদ্মাবতীনগরীস্থিত শ্বশান 
ব্ণন করিতে ঘাইয়া এই রসের যে প্রকার সমাবেশ করিয়াছেন 
জগতের কোন কবিই বোধ হয় এপর্যস্ত পপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন 
করিতে পারেন নাই। এই শ্াশানবর্ণনে কিয়দংশ নিয়ে 

বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইল :- 

মাধব। হায় সংপ্রতি প্রেতসমূহের ইতস্ততঃ সঞ্চরণবশ হঃ 

তৰুভতির বর্ণিত শ্বশানভুমির কি মহাভীষণ ভাব 

শ্বশান।  হইয়াছে। 
সীমানির্দেশক সাক্্র প্রাচীরের মধ্যে উদ্দীপ্ত চিতাগির 

উজ্জল্য চতু্দিকস্থ অন্ধকার নিচয়কে তীষণ ও ঘনীভূত করিতেছে। 
চপলক্রীড়ানিরত উদ্ধত কটপুতনা৷ প্রস্তুতি হর্ধবশতঃ কিল. কিল 
কোলাহল করিয়া ভয়ানক ধ্বনি উত্পাদন করিতেছে । 

যাহ! হউক চীৎকার করি। হে শ্বাশানবাসিকটপৃতনাগণ ! 

শত্ত্রাঘ্যাতশৃন্য পুরুষের দেহবিচ্যুত এই অকৃত্রিম মহামাংস 
বিক্রীত হইতেছে, গ্রহণ কর গ্রহণ কর। 
[ পুনরায় নেপথ্য হইতে কল কল ধ্বনি উৎথিত হম? ] । ] 

মাধব। কি ভয়ানক! আমি চীৎকার করিতে না করিতেই 



৮ « ভবভূতির বর্ণিত শ্বশান। 

ছুতগণের আবিভরবে শবশানভূমি ভয়ঙ্কর হইয়া পড়িল। উহার 
সর্ধপ্রদেশে সহসা অস্থির বেতাল সমুহের তুমুল ও অব্যক্ত 
কল কল ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। 

আশ্চর্য্য । | 

ঘাহার্দের আকর্ণবিস্তু ত ওটপ্রান্তদ্য়ের ব্যাদানে শবশানাগি 
্রদীপ্ত হইতেছে, যাহাদের ছুর্বল ও দীর্ঘদেহের কিয়দংশ চৃষঠি 
গোচর ও অপর অংশ অদৃশ্য রহিয়াছে, 'যাহাদের কেশ, নয়ন, জর 

ও শবশ্রজাল বিদ্বাৎপুঞ্জের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে, বিশাল 

দত্তাগ্রভাগ বহিঃপ্রকাশিত হওয়ায় যাহাদিগকে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর 

দেখাইতেছে, তাদৃশ নিয়ত ইতস্ততঃ ধাবনশীল অসংখ্য উন্কামুখর 
মুখসমূহ দ্বারা নভোমণ্ুল গরিবযাপ্ত হইতেছে। 

| অপিচ।- 

নিশীথবিহারী প্রেতসকল আগন আপন মুখ উর্বর 
অর্থভুক্ত নরমাংসের দ্বারা মাংসলোভে রোরদ্যমান আরণ্য 

কুকুর দিগকে পরিপুষ্ করিতেছে। খজ্জ্রতরুর ন্যায় জজবাযুর্জ, 

কৃষণত্বকৃপরিব্যাপ্ত ও দৃটাস্থিপঞ্জরবিশিষ্ট প্রেতসকল পালের 

নায় দৃষ্ট হইতেছে । 
[ চতুর্দিকে অবলোকন ও হাস্য করিয়া। ]. 

অহো পিশাচদিগের কি ভীষণতা ! 

বিবর্ণ ও স্থুলদেহ পিশাচ সকল হুদীর্ঘ-জিহ্বাগ্র-পরিব্যাপ্ত 
উগ্র মুখবিবর ব্যান পূর্বক চঞ্চল অজগরকর্তৃক অধিষ্ঠিত ভীষণ 

রর 



উবূতি। ৮১ 

কোঁটরবিশিষ্ট দগ্ধ ও পুরাতন নার ন্যায় ি্ষিত 

হইতেছে। 
[ কিঞ্চিৎ পদসঞ্চালন করিয়া। ] হো! সহ কব 

ঘটন! বর্তমান । 

. ক্ষতগ্রমনশীল, ইতত্ততঃ কিক্ষিপ্তনেত্র ও প্রকটিতনন্ত 
প্রেতাধম প্রথমে অস্থি হইতে চর্ম নিভি্ন ও ছিন্ন করিয়া! অতি 
বিপুল উচ্ছোপে স্ব কটি পৃষ্ঠ ও জন্বনাদিপ্রদেশের উচ্ছন ও 

উৎকটদুর্গন্ববিশি্ট মাংস ভক্ষণ করিতেছে; অনভ্তর শবকপাঁল 
অন্কগ্রদেশে আনয়ন পূর্বক অস্থিস্থিত নিয়লোন্নত বিষম স্থানের 
মাংস ও অনাকুল হইয়া গ্রাস করিতেছে । 

অপিচ। 

অসি ঈষৎসংযোগে শবদেহসমূহ রক্ত ও মেদ ক্ষরণ করিতেছে, 

এবং সিহচগণ ধূমসংসক্ত শবদেহ সমূহকে চিতাস্থান হইতে 

আকর্ষণ পূর্বক উহাদের সব্ধিপরিমুক্ত ভজাস্থি হইতে মাংদাবরণ 

ছিন্ন করিয়া মজ্জামকল পান করিতেছে । 

| [ ঈষৎ হাস্য করিয়া । ] 
অছো! এখানে পিশীচরমণীগণের কি বীভৎস সান্ধ্য আমোদ! 

প্রত্যেক পিশাচাঙ্গন! শ্বীয় কান্তের সহিত মিলিত হইয়া 
শবদেহের অন্রসমূহদ্বারা কন্কন, হস্তাক্গ,লি দ্বারা কর্ণভূষণ, হৃৎপদ্র 
দ্বারা মালা ও শোণিতপন্বদ্বার! কুম্কুম বিরচন করিয়া স্বীয় দেহ 

বিভুষিত করিতেছে, ও প্রীতিসহকারে বপানরূপগানপত্ে 
মজামদ্য পান করিতেছে। 



৮২ ভবভূতির,কাব্য-রচনা কৌশল। 

[ কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া “শল্সাঘাতশুন্য ” ইতযািপুদ- 
চ্চারণ করিয়া। ] 

একি! অতিগ্রশাস্ত ও. ভীষণ বিভীবিকা নি রক 

পিশাচগণ সহসা অপগত হইল। অহা! নি 
কোন বধার্থ সত্তা নাই। 

[আর ও কিরে গমন করিয়া ও সমস্ত টি নান 

প্রকাশ পূর্বক। ] হায়! শশানভূমির সর্দদিকু পরিবেষ্টিত 
রহিয়াছে | দেখিতেছি আমার পূরোভাগেই খ্বশানপ্রান্তে নদী 
প্রবাহিত হইতেছে | কুঞ্জকুটীয়ের ত্বত্যন্তরস্থিত গুন্ গুন কারী 
পেচকসমূছের ঘৃৎ্কার ও রোরুদ্যমান শৃগাল সমূহের ভাৎকার 
শ দ্বার] নর্দীতীর পরিপূরিত ও ভীষণ হইয়াছে। জ্লমধ্যে 

পতিত শীর্ণ শবকপালসমূহ ভঙ্গপ্রস্তরসমূহের ন্যায় রিদ্্যমান 
থাকিয়। সম্তরণশীল লোকদিগকে প্রতিরোধ পূর্বক কুর্তোবিদায়ক 
আোতের সংসর্গে ঘোর দ্র্ঘরশব্ উৎপাদন করিতেছে । . 

বাকোর গৌড় ও ভাবের উন্নত্য এই ছুই বিষয়ে ভনভৃঙ্ধি 
তবতৃতির কাব্য জগতে অতুলনীয়। সংস্কৃত ভাষার 
রচনা কৌশল। উপর তিনি বেয়প অথ ্ভুতব 

. :.. করিয়াছিলেন অপর কোন কৰি বা 

দার্শনিকের ভাগ্যে তাহা খটিয়া উঠে নাই। যে শষের যেখানে 
সম্গিবেশ হওয়া উচিত তিনি সেই শব সেই স্থানে বিন্য্ত 
করিয়াছেন! তাহার সমাবেশ কৌশলে শষসমূহ আশ্চর্য্যশ্তি 

সমধিত হইয়া তাহার কাবোর গুরুত্ব বৃদ্ধি করিযাছে। তাহার 



.. ভবসৃতি। ৮৩ 

কগ্ঠনিঃসত কবিভাপ্রব'হু কোথায় ও শ্ঘলিতগতি হয় নাই। স্থানে 

স্থানে নৃতনভাবের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার কবিতার গতি 

পরিবর্তিত হইয়াছিল বটে কিন্তু এইরূপ গতিপরিবর্তনে কাব্যের 

অসাধারণ শজ্জি প্রকাশ পাইয়াছে। বীরচরিতের ৪র্থ অগ্কে 
বিশ্বামিত্র ও 

রঘূজনক গৃহেষু গর্ভভরূপ 

ব্যতিকর মঙ্গলবৃদ্ধয়োইনুভূতাঃ। 

তৃপুপতিদমন ইতার্দোক্তে। বিরম্য। 

ভূঙ্খপতিবিদিতোন্তিং চ বস 

প্রিয়মভিনন্দা হুখী গৃহানুপেয়াম্ ॥ 

ঙ বীরচরিত |৪| ) 

আমরা রদুনন্দন ও জনককন্যাগণের বিবাহমঙ্গল দর্শন 
করিয়াছিইদানীং ভূগুপতিদমন [বিরত হইয়া ]-তৃপ্ডপতি- 

বিদিতোন্নতি রামচন্্রকে দেখিয়া গৃহে প্রতিগমন করিব। 

এন্কলে বিশ্বামিতর “ভৃগুপতিস্ু্ন” এই হিশেষণ উচ্চারণ 
করিতে 'না করিতেই পাছে পরগুরাম ক্রোধাব্িত হন এই বিবেচনা 
করিয়া ্ণকাল বিরত হইলেন এবং কিয়ংকাল পরে “ ভৃগুপতি- 

বিদিতোন্নতি* এই নূতন বিশেষণ গ্রয়োগ করিলেন। প্রকৃত: 
প্রস্তাবে বিশ্বাধিত্র পরশুরামের সমক্ষে রামচন্ত্রকে “ ভৃগুপতিদমন " 

বা ভার্গববিষ্নয়ী বণিয়া নির্দেশ করিয়াছেন এবং কিয়ৎকাল পরে 

“ভৃগুপঠিবিদিতোক্তি* অর্থাৎ পরসুরাম 'ধাহার মাহাত্মা 
বিদিত আছেন এইক্সপ বিশেষণ প্রযুক্ত করিম পরগুরামের 



48. ভবনুতির কাব্য-রচণ! কৌশন। 

ক্রোধ নিবারণ করিলেন। ক্ষণকাল মধ্যে “তৃগুপতিদমন" বিশেষণ 
স্থলে “ভূগুপতিবিদিতোক্লতি” বিশেষণ সন্নিবিষ্ট করিরা কবি অনস্ত 
সাধারণ বাকৃশক্তি ও আশ্চর্য্য বিচারকৌশল গ্রকাশ করিয়াছেন 

অথচ তাহার কবি! ছনদৌভঙ্গদোষে দূষিত হয় নাই। 
বীরচরিতের ৬ঠ অষ্কে মাল্যবান্ ্লাবণের জমতা বর্ণন 

করিতে যাইয়া বলিতেছেন :-- 

ছুর্গোহয়ং চিন্রকুটগ্তুপরি নগরং সপ্তধাতু প্রকার 

প্রাকারং ছুত্তরৈষ! নিরবধিপরিখাপ্যব্বিরভ্রংকযো শঁঃ। 

দো! এব দৃপাদ্রিপুদলনমহাসত্রদীক্ষাঃ প্রতীক্ষা! 
রক্ষোনাথস্য (বামাক্ষিম্পন্দনং সুচয়ন সব্যথম্)- 

কিং নো বিধিগিহ বনেহপ্যক্ষমো ছুবিপাকঃ॥ 

. (বীর ৬) 

চিত্কূট পর্ষাত ছূর্গম। এই পর্বতের উপর সধর্নিত 
প্রাকারযুক্ত নগর অবস্থিত। গগনম্পর্শী তরজমীলা| বিশিষ্ট জলধি 
এই নগর কে বেষ্টিত করি রাখিয়াছে। নগরের পরিখা 
সমূহ অতীব হুস্তর। এই মকলেরই বা প্রয়োজন কি রক্ষো' 
নাথের পৃজনীয় ভূঙ্সমূহই দৃর্তরিপুগ্রণের সংহারক্প মহাযত্তে 

দীক্ষিত হইয়াছে। তদনত্তর বামনেত্ম্পন্দন হৃচিত করিয়া 
অতিকষ্টে মাল্যবান্ বলিলেন, অথবা এই সকল ঙ্লাঙাপূর্ণ বাক্য 

শ্রবণীক্থম বিধি আমারদিগের কি হি মংঘটন করিবেন 

বঙ্গা যায়ন11 

এই স্থলে নন না অবস্থা ও য়াবণের ৩, 



ভূজবর বর্ন করিতে করিতে অকল্মাৎ ভাঁবের পরিবর্তন 

সংঘটিত হইয়াছে । ক্লৌকের প্রথম তিন চরণে যে ভাব প্রকাশিত 

ছিল চতুর্থ চরণে হটাৎ তাঁহার মপ্পূর্ণ বিপরীত তাৰ নিছিত হইয়াছে 
বটে কিন্ত ইহাতে শ্লোকের বেগ বত্ব। ও সামর্থ্যের হানি হয় নাই? 

এইরূপ ইচ্ছান্ুলারে শ্লোকের গতি পরিবর্তন করিয়া কধি 

অনামান্য নৈপুণোর পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। 

উত্তরচরিতের তৃতীয্ন অস্ধে বাসন্তী বলিতেছেন ;-_ 

ত্বং ভীবিতং ত্বমনি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং 

স্বং কৌমুদী নয়নয়োরমৃতং তৃমন্কে। 

ইত।দিভি প্রিমশতৈরনুরুধ্য মুগ্ধাং 

*  তামেব শান্তমথবা কিমিহোত্তরেণ ॥ 

(উত্তরও) 

ী আমার জীবন, তুনি আমার দ্বিতীয় হৃদয়, তুমি আমার 

চক্ষুর কৌসুদী ও অঙ্কে অমৃতলেপ স্বরূপ। এই গ্রকারে বহুবিধ 

চাট্বাক্য দ্বারা প্রীত করিয়া পন্থিশেষে দেই সরলহদয়া সীতাকেই 
17115 অখব! আমার আঁব বলিবার প্রয়োজন নাই। 

রামচন্ত্র সীতাকে কিরূপ ভালবামিতেন বাঁমস্থী তাহাই 

প্রথমে সবিষ্তর বর্ণন করিলেন। পরিশেষে মেই সীতাকে 

রামচন্দ্র অরণ্যে পরিত্যাগ ক?ীয়াছেন এইরূপ বলিতে যাইতেছেন 

এমন সময়ে হটাৎ বামস্তীর বাকানিবৃত্তি ও মোহ উপস্থিত 

হুইল। থে সীতা রামচনত্রের সমধিক প্রেমাস্পদ ছিলেন তিনিই 



৮৬ ভবভূতিনন কাব্য'টনা কৌশল 

আবার রামচন্ত্রকতৃকি অরণো পরিত্যক্ত হইয়াছেন এই অধ্পূর্ণ 
বাক্য প্রয়োগ করিলে পাঠকের মনে যতদূর আক্ষেপ হইত 
“সেই সীতাকে রাঁমচন্জ্র অরণো পরিত্যাগ করিয়াছেন” এই 
ংশ অগ্রকাশ রাখিয়া! কবি তদপেক্ষা আধিকতর় আক্ষেপ 

উৎপাদন করিয়াছেন। ভবভূতির এবন্রাকার অসাধায়ণ রনা- 

(কৌশল অবলোকন করিয়া! মনে হয় তিনি বৃথা গর্ধিত ছিলেন 

না, বাগদেবী বণার্থই বশগা কািনীর ন্যায়* তাহার অনুবর্তন 
করিতেন । 

দশ্যকাঁবা নির্মাণ করিতে হইলে যে লকল বিষয়ের প্রতি 

লক্ষা রাখ। উচিত তবভূঠির নাটকে তা! পুর্ণমারায় দুষ্ট হইয়। 
থাকে। তীহার গ্রন্থে নাটকীয় বস্তর"আশ্চর্য্য [স্গিবেশ-কৌশল 
দেখিয়া আমর মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি তিনি নাটক প্রণেতৃ- 

গণের মধ্যে সর্ধোচ্চ আপন প্রাপ্ত হইরার যোগা। উত্তঞরিতের 

ব্িতীয় অন্ধের প্রারস্তে দেবিতে পাওয়া যায় বনদেবত নেপথ্য 

হইতে বলিতেছেন “ স্বাগতং তপোধনারাঃ” তাগনীর 

শুতাগমন হছউক। বনদেবঙার বাক্যন্বারা উট ভাপষী 
আত্রেয়ীর আগমন কুচিত্ত হুইয়াছে। রঙ্গতৃমিতে প্রবেশ 
কবর পূর্বেই যবনিকার মধ্য হইতে কোন নাটকীয় বাঞ্ি 
যদি বিষদ্ব-বিশেষ শৃচিত করিয়া দেন তাহাহইলে এ সচন 

্ যংবঙ্ধাপমিরং দেবী বাগ বশোতানুবরতে। 

উত্তর রামচরিতং তংপ্রণীত প্রযুজাতে॥ 
(কিত্বর।)।) 



উবভৃতি।.. ৮ 

জিয়াকে মাটকীয় পরিতাষার চুলিকা বলা যাঁয়। এখানে 
ভাপনীর আগমম-চক বনদেবতার বাক্যটা চুলিকার উংকষ্ট 
ঘ্াততস্থল। বীরচগিতের ৪র্থ অক প্রারস্তে ও তব্ভৃতি রঃ 

শির বাবার করিয়াছেন । 1 
 উত্তরচরিতের ৬ অক্কের একস্থানে রামচন্ত্র লবকে জিজ্ঞাস! 

করিতেছেন তাহার ব্িতীয় ভ্রাতা কে? রামচনে,র প্রশ্ন সমাপ্ত 

হইব! মাত্র নেপথ্য হইতে নিয্বিধিত বাক্য উচ্চারিত হইল )--. 
ভাগ্ডায়ন ভ'গায়ন 

আযুন্মতঃ কিল লবস্য নরেন্রটসন্য 

বাষোধনং নম্গ কিমাতথ সুখে তথেতি। 

অন্দান্তমেতু ভূবনেঘধিরাঙ্শবঃ 

কত্রস্য শস্শিখিনঃ শমমদ্য যান্ধ॥ 

সি (উদ্ভতর।৬ ) 

হে ভাগুয়ন রাজটদন্যগণের সহিত আমুম্মান লবের যুদ্ধ 

আরন্ধ হইয়াছে তুমি কি এইকথ৷ বলিতেছ? যদি যুদ্ধপ্রবৃত্তি 
হয় থাকে তাহাহইলে অদ্য জগতে সম্রাট, সংজ্ঞ। অন্তগত 

হউক এবং ক্ষত্রিয় জাতির শ্ত্াগি নির্বাণলাভ করুক। 
রামচন্দ, লবের নিকট ধাহার পরিচয় ঘ্রিজ্ঞাস1 করিয়াছিলেন 

সেই কুশই তাগ্ায়নেররহ কথোপকথনচ্ছলে অকল্মাৎ 

রজনর্শকগণের সম্খুখে উপস্থিত হইলেন। ভবভূতি রঙগতূমিতে 

1.  অন্ত্ধবনিকাচ্ছনৈশ্লিকার্ঘন্য স,চনম,। 



৮৮ ভবভূতির কাব্য-রটন! কৌশল 

ভাগ্ায়নের প্রবেশ পরিছার করিবার জন্ত তাহার ৰাক্য আকাশ" 
বচনদ্বারা পরিব্যক্ত করিয়াছেন। বুশ জিজ্ঞাসা করিলেন 

রাজটমন্তগণের সহ লবের যুদ্ধ ঘটিয়াছে কিনা । এই প্রশ্নের 

উত্তর করিবার নিমিত্ত তাণ্ডায়নকে ববঙ্গডূমিতে গ্রবেশ করিয়া 

বলিতে হইত “ষথার্থ ই যুদ্ধ ঘটয়াছে”»। কিন্তু এই একটা 
মাত্র কথা বলিবার জনা ভাগ্ায়নকে রঙভূমিতে প্রবেশ করিতে 
হইলে নাটকীয় ব্যঞ্িগণের সংখ্যা সমধিক বৃদ্ধি হইয়! পড়ে 

এই আশঙ্ক! করিয়া! কবি ভাণ্ডায়নের বাক্য আকাশবাণী দ্বার! 
গ্রকাশ করিয়া তাহার রঙ্গতৃমিতে গ্রবেশ পরিহার করিয়াছেন। 
যদিও ভাগায়ন রঙ্গভূমিতে বিদ্যমান নাই তথাপি কুশ শূন্য 
হইতে শুনিতে পাইলেন “বধার্থ ই যুদ্ধ ছটিয়াছে”। এই পে 

কৌশল পূর্বক কোন.ব্যক্তির বাক্য শুন্যে আরোপ করার নাম 
আকাঁশভধিত। * 

* কিংক্রবীয্যেবমিত্যাদি বিনাপাত্রং ব্রবীতি যৎ। 

জদ্বৈবানুক্তমপ্যেকত্তং স্যাদীকাশভাষিতয, ॥ 

(দশরূপক ) 

অভিজ্ঞানশকুদ্তল নাটকের য় অন্বে আকাঁশভাবিতের উদাহরণ যথা :-- 
্রিয়বদে কম্যেদমুশীরানুলেগনং সবণালবস্তি চ নলিনীপত্াণি 

নীয়নতে। আবণ। কিং রবীধি আতিগলক্যনার বলবা শকুন্তলা 

( অভিজ্ঞান শবুস্তল।৬) 



 উবভূতি। - ৮৯ 

 উত্তয়ট্িতেয ১ম অঙ্কে দেখিতে পাওয়া যায় রামচন্দ্ 
লীতাকে অরণো প্রেরণ করিবার আয়োজন করিতেছেন এবং 
সীতাকে ত্যাগ করিয়! তাহার বিরহ কিরূপে সহ্য করিবেন 

এইরূপ চিস্তায় অন্থক্ষণ আকুল আছেন এমন সময়ে প্রতিহারী 

আদিয়া তাহাকে সহপাঁ নিবেদন করিল “দেঅ উ্খিদে1,, 

হে দেব উপস্থিত হুইয়াছে। রামচন্দ, অবিরত সীতার বিরহের 

বিষয় ভাবিতেছিলেন অতএব “উপস্থিত হইয়াছে” 'এই কথ। 

গুনিয়া তাহার মনে হইল বিরহই উপস্থিত হইয়া'ছ। পরে 

ষখন তিনি প্রতিহারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন « অরি কঃ?” ওহে 

কে উপস্থিত হইয়াছে? তখন জানিলেন পুর ও জনপদ সমূহ 

হইটেত সংবাদ লইয়া ছর্ম্খনামক দূত উপস্থিত হইয়াছে। 

সীতার দম্বন্ধে প্রঙগাবর্গের মন্তব্য কিরূপ ইহাই জানিবার 

জন্য সটীঙগ হর্থকে রাজ্যমধ্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন স্তরাং 
ুর্দখের আগমন সীতার বনগমনব'ীপারের বিরুদ্ধ নহে। 

রামচন্দ, সীতাঁর দোহদ পূর্ণ করিবার জন্য তাহাকে বনে 
পাঠাইতে ছিলেন এমন সময়ে ছুর্মখ আলিয়া! উপহিত হইল। 
পাম যে বিষয় অবিশ্রান্ত চিন্তা। করিতেছিলেন হুর্দখ আনিয়] 

তাহাকে উহার সদ্শ বিযিয়ের কথাই বলিল। কিন্ত দুর্ণখের 

আগমন ভবভূতি এমন ভাবে নিপপন্ন করিয়াছেন যাহাতে উহা 
অত্যন্ত অতর্কিত বলিয়া বোধ হইল। রাম ওলক্ষণ সীতাকে 

অরণো ত্যাগ করিবার জনা যে রখাদি সক্ষিত করিতেছিলেন 

উনার সহিত ছুর্শুখের আগমনের সামঞ্জস্য সস্থাপন করিয়া 



৯৪. ভবভূতির কাব্য-রচনা কৌশল । 

কৰি নাটকীয় অংপবিশেষের সংষোঞন-কৌশলের পরাকাষ্ঠ। 

প্রদর্শন করিয়াছেন, এই প্রকার কৌশলকে নাটকীয় পরিভাধায় 
গণ্বলে। উদ্ধ তস্থগ'টা গণ্ডের উৎকৃষ্ট উদ্বাহরণ। 1 

মালতীমাধব প্রকরণের ৩য় অঙ্কের পেষভাগে দেখিতে 

পাওয়! যায়, মাধব ব্যাপ্যদ্ধে আহত হইয়া কামনকীকে 
বলিতেছেন «“ভগবতি মাং পরিত্রায়ন্থ,” ভগবতি আমাকে 

রক্ষা করুন। কামন্দকী বগিতেছেন “ অতিকাতরোছলি তদেহি 
তাবৎ পশ্যাম্৮। বংন তুমি অতিকাতর হুইয়াছ অতএব 

এখানে আগমন কর আমর! দেখি। এইরূপ কথোপকথনেই 

ওয় অঙ্কের সমাপ্তি হইণ। ওর্থ অঙ্কের প্রারস্তে দেখিতে 

পাওয়। যায় মদয়ন্তিকা, অবলোকিতা ও বুদ্ধরক্ষিতা শোকারুল 

হইয়! কামন্দকীর সমীপে নিবেদন করিতেছেন « ভগবত 

মহাভাগ মাধবকে রক্ষা করুন*। এখানে স্পষ্টই দশ [তেছে 

ওয় অঙ্কের শেষভাগে কামনকী ও মাধবু.এ অস্কের সহিত 

গরবর্তী অঙ্কের সম্বন্ধ সচিত করিয়া রঙ্তৃমি হইছে পি নি ন্ 

+ গণ প্রস্তুতসংবন্ধি ভিন্নার্ঘ, সন্বরং ফচ; | (সাহিত্য দর্পপ।) 

বেশীসংহার মটিকে গণ্ডের আর একটা দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়”. 
রাজ) অধ্যাসিতুং তব চিরাজ্জঘনস্থলস্য। 

পর্যযাপ্তমেব করভোরু মমোরতুগাম, ॥ 

০584 ইত্যাদি । 

ৰ ( বেরীদাহার ) 



তস্ঠৃতি ৯১ 

হইয়াছিলেন। এইরূপে যেস্থানে অফ্কের অন্তভাগে নটগণ 
ছিন্নাক্কের প্র্জোজন হুচিত করিয়া দেয় উহাকে নাট্যকারগণ 

অগ্কাব্য নামে অভিহ্তি করিয়াছেন। উদ্ধত স্থলে ভবভূতি 

অস্কাপ্যের উত্তম দ ্রান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। | 
নাট/স্ত্রকারগণ রঙ্গভূমিতে যুদ্ধের অভিনয় নিষেধ 

করিয়াছেন এইহেতু ভবভূতির উত্তরচরিতে বিদ্যাধর ও 

বিব্যাধরীর মুখে লব ও চন্দ কেতুর যুদ্ধ বর্ণিত হুইয়াছে। * 
ঘবভূতির উত্তরচরিত গ্রশ্থ স্বয়ং একথানি নাটক, ইহার 

৭ম অঙ্কে কবি আর একথানি নাটকের অভিনয় নিন 

করিয়াছেন। নিরপরাধ। সীতাকে অরণ্যে তাযগকর! ঘোর 

অন্যায় কাধ্য হইয়াছে, রঙ্গপ্রেকষকগণের অস্তঃকরণে এই 

বিশ্বা উৎ্পাদনই ৰ্িভীয় অভিনয়ের প্রধান উদ্দেশ্য। এস্থলে 

তবভুত্ি€ষ কৌশল অবলম্বন কগিয়া রাম ক্ষণ প্রস্থতিকে 

তাহাদের অন্যাধ্যান্ঠান বোঝাইয়! দিয়াছিলেন, অবিকল এ 

রূপ উপায় অব্ন্থন করিয়াই পাশ্চাত্য কৰি শেক্মপিয়র 

হ্যামলেটের খুল্পভাতের হ্বদয়ে তীব্র অন্থতাপ উৎপাদন করিয়া- 

অন্বাস্তপাব্ৈরঙ্কা্যং ছিন্াঙ্কসযার্ঘহ্চনাৎ। 

( সাহিত্য দর্পণ) 

দুরাহ্যানং বধো যুদ্ধং রাজাদেশাদিবিশনবঃ। 

বিবাহে! ভোজনং শাপোৎসঙ্গো মৃত্যুরতত্তখা ॥ 
( সাহিত্য দস 



৯২ ভবভূতির কাব্য-রটনা কৌশল । 

ছিলেন। : তবতৃতি নাটকের অন্তভাগে রাম সীঃ1 লব কু 

পভৃতির হিলন সংঘটন করিষ্ব। দ্বিতীয় অভিনয়ের সমধিক 

সার্থকত। প,তিপন্ন করিয়াছেন। এই মিলন সংদাধিত না 

হইলে উত্তরচরিতের ঘটন1 শোকাবহ ব্যাপারমাত্রে পর্য্যবদিত 

হইত এবং উত্তরচরিত গ্রন্থ নাটক শ্রেণীর অত্তর্ভুত হইতে 

পারিতন111 

তবভৃতি স্থলবিশেষে যে সকল বিজ্রুপবাক্য ব্যবহার 
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ধৃদ্ধান্তে ন বিচারণীয়চরিতাস্তিষ্টস্ কিং বর্ণ্যতে 

মুনদস্ত্রীমনেহপ্যখণ্তযশসো লোকে মহান্তো হি তে। 
' খানি ত্রীপ্যপরাজ্মুখান্যপি পদান্তাসন্ খরাযোধনে : 

যদ্বা কৌশলমিল্নন্থনিধনে তত্রাপ্যভিজ্ঞো জনঃ ॥ 

- (উত্তর ।৫) 

হে চন্দ্রকেতু রঘৃুপতির মহিমা কে না জানে? তীহারা 
প্রাচীন, হতরাং তাহাদের চরিত্র সমালোচনা করা আমাদের 

কর্তব্য নহে, তীঙ্ঠারা থাকুন তাহাদের চরিত বর্ণনায় প্রয়োজন 

নাই। তাড়কাকে দমন করিয়! ও তাহারা স্ত্রীবধ জনিত পাপে 
কলঙ্কিত হন নাই পরন্ত ভুবনে তীহাদের যশ অন্ষুধ্ণ রহিয়াছে 
এবং, তাহারাই প্রধান লোক রলিয়া পরিচিত। খর ও দূষণের 

সহ মুদ্ধকালে তিনি যে ত্রিপদভূমি পশ্টান্তাগে বিচলিত হন নাই 
এবং 'ধীল্মী বধ কালে তিনি যে কৌশল প্রকাশ করিয়াছিলেন 
তাহা ও সকলেই জানেন। * 

ভবভূতি হ্বী় নাটকের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রসের সঞ্চার 
করিয়াছিলেন। কোথায় ও বীর, কোথায় ও করুণ এবং 

কোথায় ও বা বীভৎস প্রভৃতি রস সঞ্চারিত হওয়ায় তাহার 

নাটকত্রয় রঙ্গদর্শকগণের সবিশেষ আস্বাদ্যমান হইয়াছিল। 

 তমাপতস্তং সংতুদ্ধং কৃতাস্ত্রো রুধিরপী,তম,। 

আগাম ভি বিক্রম | 

(ক্বামার়ণম,) 



8 উবভূতির কাঁচা কৌশব। 

পাঠক ও শ্রোতৃগণণ তীহার কাব্য বিভিন্ন আন্বাদম করি 
পরম তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন। 

বীররসের উদাহরণ স্বরূপে বীরচরিতের ২য় অঙ্ক হইতে 

নিয়লিখিত স্থলট উদ্ধত হইল £-- | 
কৈলাসোদ্ধারসাত্িভুবনি জয়ৌক্িহ্যনিফাঁতদোঁঞঃ 

_ পৌলস্ত্যস্তাপি হেলোপহতরণমদো ছুর্দমঃ কার্তবীধ্যঃ। * 
ধন্ত ক্রোধাঁহ কুঠারপ্রবিশ্ব টতমহাস্বন্ধবন্ধস্থবীয়ে! 
দোঃশাখাদগুমুণ্স্তরুরিব বিহিতঃ কুলাকন্নঃ পুরাভৃৎ ॥ 
সোহ্য়ং ক্রিঃসপ্তবারানবিকলবিহকক্ষত্রতন্্রপ্রসারো 

বীরঃ ক্রৌঞ্চস্ভেদাঁৎ কৃউধরণিতলাপূর্হংসাবতারঃ | 

জেত। হেরম্বতৃঙ্গিপ্রমুখগণচমূচক্রিণ স্তারকারে 

্বাং পৃচ্ছন্ জামদাঃ দ্ব গুরুহরধনূর্ভঙ্গরোষাছুপৈতি | 
(বীর) 

ভুজসমূহ দ্বার! অনায়াসে কৈলাস পর্বতের উত্তোলন ও 
ত্রিভুবনের বিজয় সাধন করিয়! যিনি অবহেলাক্রষে কাবণের 

রণমদ বিনষ্ট করিয়াছিলেন সেই হুর্দম কার্তবীর্য পুরাকালে 

ধাহার ক্রোধপ্রেরিত কুঠারের আঘাতে স্ষন্ধ, বাহ ও মণ্তক- 

বিহীন, হইয়া মূলাবশেষ বৃক্ষের ন্যায় অস্থিমাত্রে পর্ধাবসিত 
হইয়াছিলেন, ধিনি এক বিংশতি বার ক্ষত্রিয়জাতির প্রসার 

সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, ক্রৌঞ্চপর্লত বিদারিত করিয়! 
যিনি ধরণীতলে অপূর্ব হংসগণের আগমন দ্বার নির্মাণ করিয়া- 

ছিলেন, হ্রমবতৃক্িপ্রদুখসেনামগ্ুলপরিশোভিত কার্তিকেয় 



তথভূতি। ৯৫ 

ধার নিকট পরাজিত হইপাছিলেন সেই বীর জামদগ্র্য স্বর 
মহেশ্বরের ধনুভর্গজনিত ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া রামচম্তের 
অন্বেষণ করিতে করিতে উপস্থিত হইতেছেন। 

. করুণরসের দৃষ্টান্ত স্বরূপে উত্তরচরিতের ৩য় অঙ্ক হইতে 
নিয়লিখিত গ্লোক উদ্ধূত হইল :- 

ছাহা দেবি শ্ফ.টতি হদয়ং অংসতে দেহবন্ধ? 
শুন্যং মন্যে জগদবিরতজ্বালমন্তলামি। 

সীদন্ন্ধে তমসি বিধুরো মজ্জতীবাস্তরাত্া 
বিঘক্মোহঃ স্থগয়তি কথং মন্দরভাগ্যঃ করোমি ॥ 

(উত্তর।৩।) 

রীম সীতাকে লক্ষা করিয়! বলিতেছেন :__ 

হা'ঙ্দেবি আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে দেহবন্ধন শিথিল 
হইল, জগ্গৎ শূন্য দেখিতেছি, অন্তঃকরণে অবিরত দাহ অনুতব 
করিতেছি, শোকাতিভূত অন্তরাস্্বা নিরতিশয় অবসাদ প্রাপ্ত 
হুইয়া অতিগাট় অন্ধকারেই যেন নিমগ্ন হইতেছে, মোহ চতু্দিকস্থ 
পদার্থসমৃহকে আবৃত করিতেছে। একপ্রকার অবস্থাপন্ 
হুইয়! এই হতভাগ্য কিরূপে জীবনধারণ করিবে। 

শৃঙ্গার রসের উদাহরণ স্বরূপে মালতীমাধবের ৮ম অঙ্ক হইতে 
নিম্নলিখিত প্লৌক উদ্ধত হুইল :-- 

দগ্ধং চিন্নায় মলয়্ানিলচন্ত্রপাদৈ: 

নিব্ণপিতন্ক পরিরত্য বপুননাম। 



নি ভবভূতির কাব্য-রচনা কৌশল । 

আমত্তকোকিলক্লুতব্যথিত তু দ্যা 
মদ্য শ্রুতিঃ পিবতু কিশ্নরকাঠ বাচম1 

মাধব মালতীকে ঝলিতেছেন :_ 
বহুদিন পর্যন্ত মলয়ানিল ও চত্রকিরণ দ্বার! দগ্ধ আমার এই 

দেহ তুমি আলিঙ্কন করিয। নির্বাপিত কর নাই। হেকিন্নরকঠি 
মালতি আমস্ত কোকিলের রব বণ করিয়া আমার যে শ্রবণেন্দিয় 

উপতপ্ত হইয়াছে অদ্য সেই শ্রবণেন্ত্িয় তোমার কঠনিঃস্থত 
হৃদয়সস্তপ্পণ বাক্য পান করুক। 

নিয়ে স্বতাবোক্তির একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল :_ 
পুর! যন্ত্র আতঃ পুলিনমধুনা তত্র সরিতাং 

বিপর্ধযাসং যাতো ঘনবিরলভাবঃ ক্ষিতিরুহাম্।, 

বহোর্ৎ কালাদপরমিব মন্তে বনমিদং 
নিবেশঃ শৈলানাং তদিদরমিতি বুদ্ধিৎ দ্র ॥ 

(উত্তর 1৩) 

পূর্ব্বে যেখানে নদী ছিল এখন সেখানে কান্তার; পূর্বে 
যেখানে নিবিড় বৃক্ষরাজী বিদামান :ছিল, এখন ষেখানে 
রৃক্ষের বিরল সন্নিবেশ দৃষ্টহইতেছে; আবার যেখানে পু 
বৃক্ষের বিরলভাব ছিল এখন সেখানে ঘনসন্সিবিষ্ শুরাজী 
বিরাজমান; বহুকাল পরে দৃষ্ট হওয়ায় এই বন নূতন বলিয়া বোধ 
হইতেছে; কেবল এখানকার পর্বতসমূহ মেই এই বন এই 
বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া দিতেছে। | 

ভবভূতি সরলভাষায় ও হুর ম্লোক ঘ্নচনা করিতে 



| ভবভৃতি ৯৭ 

পারিতেন। নিয়ে যে ক্লোকটা উদ্ধৃত হুইল উহাতে অন্প্রাস 
অলঙ্কার ও গ্রসাদণ্ডণ উভয়ই বর্তমান আছে :__ 

অসারং সংসারং পরিমুষিতবত্বং ব্রিভুবনং 

_ নিরালোকৎ লোকৎ মরণশরণং বান্ধবজনমৃ। 

অদর্পৎ কন্দর্পং জননয়ননির্্মাণমফলং . 
* জগজ্জীর্ণারণ্যং কথমসি বিধাতুৎ ব্যবসিতঃ 1 

(মালতী 16) 

তুই কেন আজ সংসারকে অসার করিয়া ত্রিভুবন হইতে 

মালতীরত্ব অগহরণ করিতে উদ্যোগ করিতেছিস্। মালতীর 
অতাবে লোক আলোকশৃহ্ঠ হইবে, বন্থুজন মৃত্যুর আশ্রয় লইবেন, 
কন্দর্পর দর্প বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, লোকের চক্ষুঃ বিফলনির্্মা 
হইবে, বত নিখিল জগৎ জীর্ণারণ্যে পরিণত হইবে। 

রাই কিরূপ ছুঃসহ শোক. ভোগ করিতেছিলেন তাহা বর্ণন 

করিতে যাইয়া ভবভূতি লিখিয়াছেন :_ 

অনিভি ্লগতীরত্বাদত্তরগঢুনব্যথঃ 
পুটপাকপ্রতীকাশো + রামস্য করুণো রসঃ ॥ 

সি (উত্তর ।২।) 

রুদ্ধমুখ পাত্রের অভ্যন্তরে সংস্থাপিত কৃম্থাগাদি জব্য যেরূপ 
অস্তঃপাক প্রাপ্তহয় অথচ বহি্দ্ধী হয়না, সেইরূপ স্বাতাবিক 
গাভতীর্ধ্য রামকে ত্যাগ করে নাই বলিয়. তিনি অন্তরে গৃঢ়ভাবে 

+ পুটপাফ:- বহি্দীদিলিপুস্য অন্তঃস্স্য কুষ্মাওুস্য পাকঃ। | 

৪ 



৯৮ ভভূতির কাব্য-চনা কৌশল। 

যে ব্যথা অনুভব কর্িতেছিলেন বাহিরে তাহার কোন চিছুই 
লক্ষিত হয় নাই। 

ধাহাঁদের অপত্য জন্থিক্বাছে তাহারা বুঝিতে পারিবেন 

তবভৃতি নিম্নলিখিত শ্লোক লিখিয়া কিরূপ নৈপুণ্য প্রকাশ 
করিয়াছেন: 

অন্তঃকরণতত্তস্য দম্পত্যোঃ ন্পেহসংশ্রয়াদ । 

মানন্দগ্রস্থিরেকোহয়মপত্যমিতিবধাতে ॥ 

(উত্তর ।২।) 

স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই তুল্যরপ ক্েহতা্জন বলিয়৷ জাত 
অপত্য উভয়েরই অস্তঃকরণকে এক আনন্দ গ্রস্থিন্বারা ারণে 
বন্ধ করে। 

মালতী ও মাধবের বিবাহ কালে কামন্দকী একট মাত 
গ্নোকে স্বামী ও'|ন্ত্রীর পরস্পর সম্বন্ধ সুন্দর তাবে বিবৃদ্ব 

করিয়াছেন ;-- 

কাম।  প্ররেয়ো মিত্রং বন্ধুতা বা সমগ্রা 

সর্কে কামাঃ শেবধিজবিতঞ্চ। 

্ত্ীণাং ভর্ত। ধর্মদারাশ্চ পুংসাম্ 

ইত্যনোন্যং বহ্দয়ো জর্ণতম্থা॥ 

| ( মালতী ।৬। ) 

বৎসথয়, তোমার্দের জানা থাকুক যে স্ত্রীর পক্ষে স্বামী ও 
পুরুষের পক্ষে স্ত্রী প্রিয়তম মিত্র, সমগ্র বন্ধু, সমস্ত আঁশ! তরস! 



৯১৯ 

সর্ব রত্ব, এমনকি একের জীবন অন্যের সাপেক্ষ %& 
আলঙ্কারিকগণ ভবভূতির কাব্যে স্থানে স্থানে দোষের ও 

আবিষ্কার করিয়াছেন। বীরচরিতের দ্বিতীয় অস্কে পরশুরাম ও 

* ভবভূতির বর্ণনাকৌশল ও শব-বিস্তাসের সম্যক্ সমালোচনা এস্থলে 
মন্তবপর নহে। ১২৯৫সালের জ্রোষ্ঠ ও আষাঢ় মাঁসের “প্রচার” পত্রিকায় 

পঞ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র শাস্ত্রী এম. এ মহোঁদয় “কবি ও কাব্য” প্রবন্ধে 

তবভূতির কবিত্বের কিঞ্চিৎ সমালোচনা করিয়াছিলেন। প্রবন্ধ হইতে 

নিয়লিখিত স্থলটা উদ্ধত হইল :__ 

অনেকেই দীধপ্রবাদাগত পতির প্রতি ন্য্বঃ পতিগ্রাপা রমণীর সাকাজ্জ 
দৃষ্টি বলৌকন করিয়াছেন, কিন্তু কয়জন & দৃষ্টিকে তবতৃতির ন্যায় বর্ণন! 

করিতে মনে ও মমর্ হইয়াছেদ ? 

৯৬ বিশুলিতমতিপুটর বাশমানদশোক- 
গ্রভবমবশজন্তী তৃকয়োতীনদীর্ঘা। 

হুপয়তি হদয়েশং স্নেহ-নিষ্যন্দিনী তে 

ধবলবহলমুদ্ধী ছুপ্ধকুল্যেব দৃষ্টি: ॥ 

উত্তরচর্রিত নাটকে দীর্ঘকালের পর দণ্ডকারণ্যে শৃট্রকবধার্থ আগত 

রামচন্ত্রকে দেখিয়া সীতাদেবী তাহাকে সন্ত্রেহ। সদয় সাঁকাঞ্ষ ও সতৃষ্ণভীবে 

অবলোকন করিতেছেন। কবি তমসার মুখে উপরি উক্ত ভাবে সেই 

অবলোকন বর্ণনী করিতেছেন। ছুর্ভাগ্য বশতঃ দেববাী সংস্কৃত ব্যতীত 

অন্যকোন ভাষাতেই এরূপ গুঢ় হইতে ও গুঢ়তর ভাব প্রকাশের উপায় 
নাই, সুতরাং আমর! অসংস্কৃতজ্ঞ পাঠককে এই অসমুজ্রোখিত অমৃতের 
আ্বাদমে সম্পূর্ণ সাহাধ্য করিতে পারিলাম না! | 



১০৪ ভথভূতির কাব্য-রচনা কৌশল। 

রামচন্ত্রের পরম্পর যুদ্ধালাপ চলিতেছে, পরশুরাম রামচন্রকে 
ুদ্ধে আহ্বান করিতেছেন ইপ্ত্যবসরে কর্চ্কী আসিয়া! নিবেদন 

শ্লৌকর্ঠীর অনুবাদ এই :-- | 
প্রবলবেগে যুগপৎ আনন্দ ও শোকোস্তব বাঞ্পমোক্ষকারি, তৃষা প্রযুক্ত 

দীর্ঘবিদ্ষারিত, শ্লেহ-ক্ষরণ-শীল, ধবল ও অত্যন্ত মুগ্ধ তৌমার দৃষ্টি (নেত্র) 
ছুপ্ধনদীর গ্যায় প্রাণেশ্বর কে ল্লাপিত করিতেছে । পাঠক দেখুন এস্লে 

মহাকবি ভবভুতি স্সপয়তি, স্েহনিষ্যন্দিনী ও ছুগ্ধীকুল্যেব এই কয়েকটা 
কথ! প্রয়োগ করিয়া কিরূপ অসাঁধার« কবিত্বশক্তির পয়িচয় দিয়াছেন। 

পাঠক, একবার ভাবুন দেখি, দৃষ্টি প্রীণেশ্বরকে তাত করাইভেঙ্থে এই কয়েকটা 

কথায় কত গুঢ়ভাব নিহিত রহিয়াছে। 
পাঠক চলুন আমরা মহাত্মা! ভবভূতির সহিত যে স্থলে ভগবীন্ রামচন্্র 

শূদ্রতপন্থীর মন্তকছেদনার্থে উদ্যোগ করিতেছেন সেই স্থানে যাই। তআপনি 

হয়ত বলিয়! উঠিবেন সে স্থানে যাইবার প্রয়োজন কি, একজন নিরপরাধী 

ব্যক্তি আর একজন ধর্দদারপরিত্যাগি-কর্তৃক হত হইবে এ দৃষ্টে “দেখিবার 

পদার্থ কৈ? এ স্থানে উপস্থিত থাকিলে নিশ্রই মনে যুগপৎ ক্রোধ, 

স্বণ। করণ প্রভৃতি ভাবের উদয়ের সম্ভাবনা। অতএব না যাওয়াই ভাল। 

কথা সত্য কিন্তু পূর্ধবে বলা হইয়াছে যে কবি একজন এন্দ্রজালিক সুতরাং 

এস্থলে ও হয়ত তিনি স্বীগ্ন মোহিনী শক্তিত্বার৷ এক অতি মনোহর দৃশ্ঠ 

দেখাইতে পারেন, আর ভবভূতির নামটা! ও বড় চলুন একবার যাই। 

এই যে “রামভদ্্র” প্রবেশ করিতেছেন ততঃ প্রবিশতি সদয়োদ্যতখড্গো 

রাষভদ্্ঃ--এই যে তিনি কি বলিতেছেন পাঠক মনোযোগ করুন্। 

রাম:রে হস্ত দক্ষিণ! মৃতন্ত শিশো! দিঁজন্ত, জীবাতবে বিশ্ব শূদর- 

মুনৌ রৃ্রাণম্। রামন্ত গাত্রমসি ুরবহগর্ভ-খির্লসীতাবিবাসনপটোঃ করা 

কুতন্তে ? 



. ৪৫ ভবভুতি। ১৯১ 

করিল “কান! কম্ষণমোচনের নিমিত্ত রামচন্্কে অস্তঃপুরে 
প্রেরণ করুন”। পরগুরামের অন্থমতি লইয়া রামচন্ত্র অন্তঃপুরে 

“রে ছক্ছিণহস্ত ! তুমি মৃত ব্রাক্গপপূত্রের জীবনের নিমিত্ত শূদ্রমূনির উপর 

কপাঁ বিসর্জন কয়। তুমি দুর্বহ গ্ধিক্ন সীতার বিবাসনে পটু রামের গান, 
তোমার করুণ কোধায়? 

এক্ষণে মলৌকটীর গুঢার্ধ পর্যালোচনা করা যাঁউক। 
এধত; রাষ্ভত্রের একটা বিশেষণ আছে “সদয়োদযতখড়া:” অর্থাৎ 
ভাবে উৎক্ষিপ্ত খড়া। সদয় এই বিশেষণ দ্বারা হন্যমান শৃড্রতপন্থীর 

প্রতি য়াপ্রকাশ হইতেছে ও প্রকারাস্তরে অভি তুরকর্মানুষ্ঠানকালে ও 

দয়াদি সহজ সণ মহাত্বাবাক্তি দিগকে পরিত্যাগ করেনা ইহা ও চিত 

হইতেছে। এই ভাবটা ভবতৃতি স্োকাস্রে ্ ষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন। 

“বজাদপি কঠোরাণি মৃঘুনি কুহ্মাদপি 

৯... লোকোত্তরাণাং চেতাংদি ফো হি বিজ্ঞাতুমহ'তি” 
রামচন্ত্র লোকাপবাদ ভগ্নে ীতাপরিত্যাগ করিয়! ছিলেন বটে। কিন্তু 

তিনিই আবার অশ্বমেধযজ্ঞ কক্ষিবার সময় স্বর্মময়ী সীতার প্রতিযুস্ত 
লইয়া সন্ত্রীক ধর্মাচরণ বিষয়ক শান্ববাক্য' রক্ষা করিয়াছিলেন। এইস্থলে 
তবভভতি বলিলেন “লোকোত্বর অর্থাৎ অলৌকিক ব্যক্তিদিগের চরিত্র 
বন্্রহইতে ও কঠিন অথচ কগুম হইতে ও মৃদু। 

 এসয়ৌদ্যতখড়ম ' এই বিশেষণের তাহাই তাংপর্যয। রে হস্ত দঙ্গিণ 

অচেতন হস্তকে চেতনের ন্যায় সন্বোধন কেন? তবে কি কর্ণটা এতই গৃহিত 
যে অচেতনেরাও তাহার নর ফরেদা। তাহাযা কি করিতে স্বীকার 

করেনা? 

অন্তত; রা পুতপন্থীর বকে সেই সান দেখিতেছেন নেই 



১০২ . ভধভূতির কাধ্য-রচনাকৌশল 

প্রবেশ করিলেন। আলঙ্কারিক মন্মটভট এইরূপ স্থলকে 

হস্তকে এই কঠৌরকর্ে প্রবৃত্ব করিবার জদ্য বলিতেছেন “মৃতস্য শিশো- 

ধিজন্ত জীবাতবে বিজন শুরমুনৌ কৃগাণং” অর্থাৎ “হস্ত তুমি ইহ। 
সম্পাদন কর, ইহা'গর্হিতকর্ম হইলেও ইহা হইতে মৃত ব্রান্ষণপুত্র জীবিত 
হইবে সেও মহাঁলাভ অতএব প্রবৃত্ত হও” । জারও এককথ! যখন মনুষ্য. 

কোন গহিতি কর্মে প্রবৃত্তহয্ন তখন সে নানাবিধ কাল্পনিক যুক্তিত্বার! এ কর্পমাকে 

গহিতিবলিয়! প্রতিপাদন করিতে চেষ্টাকরে। ইহা একটা মনুষ্য্ৃদয়ের 

গুঢ়তত্ব। & তত্বটা “মৃতন্য শিশোছিজত্য” ইত্যাদি কথায় কি পরিক্ষট 

হইতেছেন| 1? যখন “বিপ্রপুত্রের জীবনের নিমিত্ত আমি এইকর্দে প্রবৃত্ত 

হইতেছি তখন উহ। করণীয়” এই যুক্তিতে ও মনের সন্তোষ হইলনা'তখন 

রামচন্্র মনে করিলেন “ভাল একর করিতে আমার এত ভাবন! কেন? 

আমিত নিরপরাধা গর্ভভারখিষ্ন! সীতার বিবাসন কালে ইহা অথ অনের 
কঠোর কর্ধানুষ্ঠান করিয়াছি তখনত নির্ভণতার পরাকাষ্ঠা৷ দেখাইয়াছি 

তবে এখন এই শুন্রতপন্থীর বধে এত দয়! কেন 1” ও বলিলেন “দক্ষিণহত্ত 

তূমিত ছুর্বহ গর্ভখিক্ন সীতার নির্ববাসনে পটু রামচন্দ্র গাত্র তোমার 

আবার দয়৷ কোথায় যে তুমি এই শদ্রতপশ্থির বধে ইতস্তত; করিতেছে” ? 

পাঠক ভাবিয়া দেখুন শেষ চরণ্যয়ে কতদুর মর্মভেদী ক্লেশ, কৃতকর্ম দ্বেয, 
ও স্বাস্মাবমানার ভাবপ্রকাশ হইতেছে ও সদঝোদ্যতখড়া এই বিশেষণ 
ও মন্তয্লৌকটী নায়কের কতদুর মহানুভাবতা ও কর্তব্মুখ-প্রেক্ষিতার 

পরিচয় দিতেছে। এখন বনুন দেখি এরপ নায়ককে ভাঁলবাসিতে হয় কিন)? 

: এরূপ নায়কের ছুঃখে কীদিতে হয় কিনা ট এরপ নায়কের ই পরিতাগে 

অন্.করণ বিষাদ সাগরে নিমগ্র য় কিনা? 



 ভবনৃতি। ১ | রর বদ 

অকাওচ্ছোদ নামক দোষের মাহ বলিয়া ব্যাখ্যা চে রা. 

সংস্কৃতসাহিত্যে ভব্ভূতির কাব্য ষে অত্যুচ্চস্থান অধিকার | 

করিয়াছে তাহার ভাষ। পারিপাট্যই ইহার একমাত্র কারণ নহে। 
প্রতিহাসিকগণ তাহার কাব্য হইতে সামাজিক রীতি নীতি যন্থন্ধে 
অনেকতত্ব আবিষ্কার করিতে পারিবেন। ভূবৃত্তাম্বেষিগণ তাহার 

তিনথাণন নাটকেই প্রাচীন ভারন্ের অনেক দেশ, নগর 
নদী ও পর্বতের অবস্থান জানিতে পারিবেন। বিভিন্ন প্রকার 

অবস্থান নিপতিত হইলে নরনারীর চিত্তে যে সকল বিকার 
উপস্থিত হয় তাহ! তাহার কাব্যে পূরণমাত্রায় পরিস্কট হইয়াছে । 
তিনি কেবল করুণরসের বর্ণনদ্বার| লোকহুদয় ড্রবীভূত করিয়াছেন 

এ ক্লুপ নহে, প্রকৃতির ভীষণ ও রুক্ষমূর্তি ও মনোরম ভাষায় 

ব্যক্ক করিয়া পাঠকবর্গের চিত্তে একাগ্রতা উৎপাদন করিয়াছেন । 

রামেকবলাপ শ্রবণ করিয়া অনেক সন্গদয় ব্যক্তি অশ্রবিসর্জন 
করিয়াছেন। আন্তরিক প্রেম উদ্দারবাক্যে কিরূপে প্রকাশ 

করিতে হয় ইহা শিক্ষা করিয়! প্রণয়িগণ তাহাকে ধন্াবাদ 

করিবেন। সংসার বিরক্ত লোকসমূহ তাহার বাক্যে প্রশান্ত 

গত্তীরভাব প্রত্যক্ষ করিয়া! শান্তিলাভ করিখেন। কালের 

সর্বমংহারিণী শক্তি ব্যর্থ করিয়া ভবভূতির কাব্যত্রয 
আজি ও বিদ্যমান আছে এবং যতদিন জগতে সংস্কত 
ভাষার সমাদর থাকিবে ততদিন তাহার কাব্য কোন ক্রমেই 

|  অবিহ্য কঞ্চকী। 7 
দেব্যঃ কন্কণমোক্ষণায় মিলিতা৷ রাজন্ ! বর; পেতাম, ॥ 

বামঃ। এবম। ... (বীর 1২) 



১৪৩ কালিদাস ও তবু লনা ূ 

বিল্প্ত হুইবেনা। পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলী তিবভূতির প্রতি 
চিত রানা প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রীযুক্ত কোল্ক্রক, 
সাহেবের মতে মাঁলতীমাধব নাটক অন্গুপম। শ্রীযুক্ত উইল.সন্ 
সাহেব ভবভূতির কবিত্বশকির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। 
্রযুক্ত এল.ফিনষ্টন সাহেব বলেন ওজোগুপের বর্ণনায় তবতুতি 
হিদ্কবিগণের মধ্যে সর্বোচ্চ আসন প্রাপ্ত হইবার যোগ্য |% 

বর্তমান যুগ পধ্যস্ত যে সকল নাট্যকারের প্রশংসা সমগ্র 

কালিদাস ও ভারতে প্রতিধ্বনি হইয়া! আমিতেছে 

তব্ভূতির  তীহাদিগের মধ্যে কালিদাস ও তবতৃতি 
তলনী | সর্বপ্রধান গ্থান অধিকার করিয়াছেন। 

কিন্তু এই দুই কবির আপেক্ষিক উৎকর্ষ সম্বন্ধে চিরদিনই মতভে? 

* পরিষদের অন্তম সত্য রীযুক্ত শিবা প্রসন্ন ভট্টাচার্য বি এল, মহোঁধ্স | 
বলিলেন «প্রবন্ধে ভবভূতির ববিদ্বের সমালোচনা আরও বিভৃত হইলে 
ভাল হইত। উত্তরচরিত নাটকের নায়ক ও নারিকার চরিত্র অতিমহং 
অষ্টাবক্রের সমীপে বশিষ্ঠের আদেশ অবগত হইয়। রামচন্্ বলিয়াছিলেন ;__ 

বে দয়াং তথ। সৌধ্যং যদি ব| জানকীমপি | 

আরাধনার লোকস্য মুঞ্চতো নাস্তি যে ব্যথা! 

( উত্তর।১।) 

এইক্লোক পাঠকরিয় আমরা শ্্টই বুঝিতে পারি রামচন্্র. প্রজারঞজনের 

নিমিত্ত কিরাপ সমূদ্যোগী ছিলেন। তিনি প্রঙ্াগণের তুষ্টির নিমিত্ত গলে 

দয়, স্বখ এমন কি জানকীকে ও পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। 



উবভঁতি। ১৫৫ 

চলিয়া আমিতেছে। কালিদাস ও তবভূতি উভয়েই প্রথম 
শ্রেণীর কবি এবং উভয়েই লিপিকৌঁশলের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন 
করিয়াছেন। কালিদাসের কল্পনা অনন্ত, .চিত্তবত্তি-বর্ণনায় ভব- 
ভূতির সমকক্ষ কেহ নাই। কালিদাদের রচর্নী-প্রণালী সরল ও 

আড়ম্বর বজ্জিতি, তবর্ভৃতির লেখনভঙ্গী বিস্তৃতিপূর্ণ ও দীর্ঘমমাস 
ধহল। কালিদাসের তাষ! মুছ ও কোমল, উবভূতির ভাষা 
সতেজ ও ভদাত্ব। কালিদাসের নাটকে যে ব্যক্তিগণের চরিত্র 
চিত্রিত হইয়াছে তাহারা সকলেই আদর্শজগতের লোক, এই. 
পৃথিবীতে তাঁহারা কখন ও প্রস্সক প্রস্তাবে বিচরণ করেন নাই । 
কিন্তু তবভূতি যেসকল মানবের চরিক্ন অস্কিত করিয়াছেন তাহারা 
যথার্থই এই পৃথিবীর লোক, মনুষ্যসমাজের রীতি নীতি আচার 
ব্যবছার সভ্যতা ইত্যাদি সমুদায়ই তাহাদের চিত্রে প্রতিবিদ্থিত 
হইয়াছে এ আদিরসবর্ণনে কালিদাস অদ্বিতীয়, বীর ও করুণ 
রসবর্ণনে ভবভূতির অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে। 
প্রাচীনের! বলিয়াছেন “ কারুণ্যৎ ভবভৃতিরেব তনুতে ” করুণরম 

প্রকৃত প্রস্তাবে ভবভূতিই বর্ণন করিয়াছেন। তাহারা আর ও 
বলিয়াছেন “ উত্তরে রামচরিতে ভবভৃতি ধিশিষ্যাতে।” উত্তররাম 

চরিতপ্রণেতা ভবভূতি কালিদাসকেও অতিক্রম করিয়াছেন। 
গোবর্দনাচার্ধ্য আর্ধ্যাসপ্তশতী গ্রন্থে লিখিয়াছেন :__ 

ভবছুতেঃ সন্বন্ধাদ্ ভূধরতূরেব ভারতী ভাতি। 
এততকৃতকারুণ্যে কিমন্তথ| রোগিতি গ্রাবা ॥ 

( আর্ধ্যাসপ্তশতী ) 



৯০৬ কালিদাস ও ভবভূতির তুলনা। 

অধিক কি বলিব ভভতির করুণরস আস্বাদন করিয়। প্রস্তর 
ও রোদন করে। ৃ 

কালিদাস লক্ষ্য ওব্যঙ্্যার্থবারী রস অতিব্যক্ত করিয়াছেন 
কিন্তু তবভুভির কাব্যে বাচ্যার্থেই রম প্রকটিভ হইয়াছে। 
কালিদাঁদ রসের শৃচন! মাত্র করিয়াছেন কিন্তু ভনভূতি উহা! 
হুম্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন। কালিদাস প্রণীত অভিজ্ঞান- 

শকুত্তলের ৩য় অঙ্কে আমর! দেরিতে পাঁই মদনবাঁণাহত ছুষ্যস্ত 
শকুন্তলাকে অবলোকন করিয়া সহর্ষে বলিতেছেন 

অয়ে লন্ধং নেত্রনির্বাণম। এষা মে মনোরথপ্রিয়তমা 
অকুহুমাস্তরণৎ শিলাপট্রমধিশয়ানা সখীভ্যামন্বাস্যতে। 

অয়ে, চক্ষুর পরিতৃপ্তি লাত হইল, এই আমার মন্বোরথ 
প্রিয়তম! শকুস্তলা পুষ্পময় শিলাউলে শয়ন করিয়া আছেন এবং 

সখীদ্বয় তাহার পরিচর্যা করিতেছে। তা 

এই ছৃশ্টের সহিত তবতৃতি প্রণীত মালতীমাধবের ওয় অস্কে 
মালতীকে দেখিয়া মাধবের ষে অবস্থা. হইয়াছে তাহার তুলনা 

করা যাউক। মাধব বলিতেছেন +-- 

অবিরলমিব দায়! পৌওরীকেণ নদ্ধঃ 
পিত ইবচ দুপ্ধত্রোতসা নিভরেণ। 
কবলিত ইব কৃত্ন্শ্ক্ষুষা ক্ষারিতেন 

প্রসভমমৃতবর্ষেণেব সান্ত্রেণ সিক্তঃ॥ 

(মাল।৩।) 

যেন আমি পদ্মদলে অবিরল বদ্ধ হইয়া্ি, নিরতিশয় ছুষ্ধ 



ভবভূতি। ১০৭ 

আোঁতেই যেন আমি স্নান করিলাম, আকর্ণবিশরান্ত ক্ষদ্বারা 
মালতী যেন আমাকে নিরবশেষ রূপে গ্রাস করিলেন, ঘন অমৃত 
ৃষ্ি্বারাই যেন আমি বেগে অভিষিক্ত হইলাম 

শকুন্তলাকে দেখিয়া দুষাস্ত কিরূপ তৃপ্তিলাত করিয়াছিলেন 
তাহা কালিদাস স্পষ্টাক্ষরে কিছু বলেন নাই, 'নেত্রনির্ববাণ এই 
কথা দ্বারাই চুষ্যস্তের আন্তরিক ভাব অন্থমান করিয়া! লইতে 
হ্টবে। কিন্তু মালতীকে দেখিয়া মাধবের যে অবস্থা ঘটিয়াছিল 
তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম। ভবভৃতি সতেজ ভাষায় ৪ 
অবস্থা আমাদের নেত্রপথে উপস্থিত করিয়াছেন। কমলদলে 
স্নারৃত হইলে যে অবস্থা ঘটে উহা প্রত্যক্ষযোগ্য । 

তবভৃতি যে সকল শব ব্যবহার করিয়াছেন উহার পরীক্ষা 
ভষতন্ির দ্বারা অনেক রহস্য আবিষ্কৃত হইতে পারে। 
শবতত্ব | অতিনিরেশ সহকারে তাহার গ্রস্থসঘূহের 

প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বোধহয় তিনি অমরকোষ মপর্ণরপে 
আয়ত্ত করিয়াছিলেন । অমরসিংহ অস্থি, রক্ত, যুদ্ধ, ক্রকচ 

ইত্যাদি ঘর্থবাচিক যতগুলি পর্ধায়শব্ধের উল্লেখ করিয়াছেন, 
তবভূতির কাব্যে 'তাহার সমস্তই ব্যবহৃত হইয়াছে। অধিকন্তু 
ভবভূতি এমন অনেক শবের প্রয়োগ করিয়াছেন যাহা! অমরকোষে 

কুত্রাপি দৃষ্ট হয়্না। অমরকোষে ঘে সকল শবের উল্লেখ নাই 
অধচ ভব্ভূতির কাব্যে যাহার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া খায় 
এপ কয়েকটী শব নিয়ে উদ্ধত হইল: | 



প্রতিহথর্যযক 

প্রাগতার 

সৌকলি 
যণরণক 

রুণড 

ব্যাতিকর 

সংস্ত্যায় 

কাক 

উদ্বেগ 

কবন্ধ 

জম্পর্ক 

১। গৃহ 

২। বিশ্রস্তালাপ 

মাল ৯ 

| মলি ।৫। 

গ্রন্থ 

উত্তর ।৫। 

উত্তর ৩। 

বীর ২ 

বীর ।৫৷ 

উত্তর ।৩। 

উত্তর ।২। 

বীর ২ 

বীর।৫। 

উত্তর ।২। 
উত্তর ।২! 

মাল।€৫। 

উত্তর ।২। 

মাল।১। 

উত্তর ।৫। 

উত্তর ৫1 

মাল।১! 

বীর ।১। 

* রপরণকো বিষ্বৌগতর রিতি মালতীমাধব-টাকায়াং জগদ্ধরং 

. গংস্ক্যে রশরণকঃ স্ৃত ইতি হলায়ুধ:। 



ভবভৃতি। ১৪১ 

“স্যাৎ শরীরাস্থি কঙ্কাল” ইত্যাদি বচনে অমরসিংহ কঙ্কাল 
শবের পুংলিঙ্গ তা নির্দেশ করিয়াছেন কিন্তু বীরচরিতের ৫ম অস্কে 
ভাভুতি বশ রীবলিঙ্গে ব্যবহার করিয়াছেন! 

বৈদিকমাহিত্যে ভবভূতির অঠিগভীর ব্যুত্পত্তি ছিল। 

বৈদিক শব্দ | অমরকোষের শব্দ. অপেক্ষ। বৈদিক শব 

তাহার অধিকতর আয়ত্ত ছিল। তিনি 

অনেক বৈদিক শের প্রয়োগ করিয়াছেন যাহা লৌকিক 
ব্যাকরণের শবত্র অনুসারে কোন ক্রমেই সিদ্ধ হইতে পারেনা। 

বীরচরিত ও মালতীম ধবের ১ম অস্কে ভবভতি যে মোমপীখিন্ * 

শবের প্রয়োগ করিয়াছেন উহা সোমপীথের উত্তর ইন্ প্রত্যয় 
যুক্ত হুইয়া নিপ্পন্ন হইয়াছে । এই সোমপীথ শব্ধ কেবল বৈদিক 
ভাষায় ৰাবহ্ৃত ছিল, লৌকিক ভাষায় উহার প্রয়োগ নাই এবং 

লৌকিক' দ্ব্যাকরণের সুত্র অন্ুমারে & শব্ধ সিদ্ধ হইতে 

পারেনা । খণেদের টাকায় শ্রীমতসাযনাচার্ধ্য লিখিয়াছেন বৈদিক 

ব্যাকরণের, « পাত তুদি বচি” ইত্যাদি সুত্র অন্ুমারে প! ধাতুর 

উত্তর থক্ প্রত্যয় করিয়! পীথশব্ব নিষ্পন্ন হইয়াছে। খথেদের 
১ম অধ্যায়ের ৫১মগ্ুলের ৭ম স্ক্তে “তব রাধঃ সোমপীথায় 

* সুত্র। দোমপীথিনঃ উড ডহ্বরা ত্রন্ধবাদিনঃ প্রতিবসস্তি। 

রা (বীর ।১) 

হুত্্র। সৌমপীখিনো ব্রাহ্ধণ। ত্দ্গবাদিন: প্রতিবসন্তি স্ম। 

( মাল্স।১1) 



১১৪ বৈদিক শষ । 

হর্যতে* ইত্যাদি খকে দোষপীথ শবের প্রয়োগ দেখিত 
পাওয়া] যায়। 

বীরচরিতের ১ম অঙ্কে হবনত & শবের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। 
এ শব্বটা ও বৈদিক। সায়নাচার্ধ্য লিখিয়াছেন সুতরাং 

উনয়তি অপ্রিয় ইতি শুন তচ্চেদং খতঞ্চেতি মুনৃত্মূ। যাহা 
অপ্রিয়কে দূরীভূত করে তাহাই হৃন্। ুন্প্রিয় এরূপ যে খত 
সত্য তাহাকে সৃনৃত বলে। তৃনুত শবের অর্থ গ্রিয়সত্য | 

ভবভূতি বীরচরিতের ১ম অঙ্কে অরিষ্টভাতি 1 ও মালতী - 
মাধবের ৯ম অঙ্কে শিবতাতি!শকের প্রয়োগ করিয়াছেন & 

শবদ্ঘ্ধ কেবল বৈদিক সাহিত্যে প্রযুক্ত হইয়াখাকে। খথেদের 
১*ম অধ্যায়ের ১৩৭মগুলের ৪র্থ হৃক্তে অরিষ্টতাতি শল্দের 
ব্যবহার আছে। পাণিনীয় বৈদিক প্রকরণের ৪র্থ অধ্যায়ের 
ষটচত্বারিংশ হৃত্রে লিখিত মাছে “ শিবশমরিষ্টস্ করেএ? 61৪৬, 

কর অর্থে শিবশমূ ও অরিইশবের উত্তর ভাতি প্রত্যয় হয়। 

বৈদিক তাতি প্রত্যয় নিষ্পন্ন অরিষ্টতাতি শষষের অর্থ গভকর। . 

* রাজা । সাধুভোঃ সাধু! লুমৃতং হি হৃত ভাষসে। 

1 র়াজ।। তদত্রভবত| নিপন্নাশিষাং কামমরিষ্তাতিম আশাম্মহে 

সিদ্ধ এব তু রঘাং প্রন্থতের,ংকর্ষ:। 

্ ( বীর 1১) 

| মাধ। মাপুভনাত্বমুপগাঃ শিবভাতিরেধি |. 

| (মাল »।) 



ভবভৃতি। ১১১ 

ভবভূতির গ্রন্থে বৈদিকশঝের এইরূপ বহুল প্রয়োগ দেখিতে 
পালি শক | গাওয়া ধায়। তিনি জঅমগ্র বেদ 

| অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, বৈদিক শব ও 

বৈদিক ভাব তাঁহার স্মৃতি পথে সর্বদা উপস্থিত থাকিত। এই 
হেতু তাহার কাবো বেদের পূর্ণ গ্রতিবিশ্ব দৃষ্ট হইয়। থাকে। 

তবভূতির কাব্যে পালিভাষার & ও সম্পূর্ণ প্রভাব লক্ষিত 
হয়। মালতীমাধব ও উত্তরচরিতের 

মারিফ|. প্রসতবনায় 1 হৃতরধার অপর নটকে 
মারিষ শব্দে সম্বোধন করিয়াছেন । মুচ্ছকটিক, অভিজ্ঞান- 

শকুন্তল প্রভৃতি নাটকে আঁধ্যশষ কৃ এই মারিষ শবের 

সন অধিকৃত হইয়াছে । ভরতম্ত্রে লিখিত আছে “কিঞ্চি- 
দুনস্ত মারিষ;ঃ” কিঞিহ্িয্ব্পদস্থ ব্যক্তিকে মারিষশবে সম্বোধন 

১] 

করিতে*হইবে। এক্ষণে দেখা যাউক সা্কৃতনাটকে এই 

* হৃত্র। [ নেগখ্যাভিমুখমবলোকা।] মারিষ! স্থবিহিতানি রঙ্গ- 
মঙ্গলানি নন্লিপতিতশ্চ ভগবত; কালপ্রিয়নাথস্য যাত্রাগ্রসঙ্গেন নানাদিগস্ত- 

বাস্তব্যো মহাজননমাজঃ | 

( মাল।১।) 

শৃত্র। মারিষ সর্ববথা' ব্যবহ্তব্যং কুতো হ্যবচনীয়তা। 

(উত্তর।১%8 

+ পরিষদ্দের অন্যতম : সভ্য ,জ্রীযুক্ত: শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য বি এল্স, 

মহাশয় বঙগিলেন প্রবন্ধে যৌদ্ধণন্দের সমালোচনা কিছ, অধিক হইয়াছে। 



১১২ মারিষ। 

মারিষশন্ব কোথা হইতে আমিল। পাণিগ্রস্থদমূহে দন্ত্য সকার 
বিশিষ্ট মারিস শবজের ভুরি ভরি প্রয়োগ দৃষ্টহয়। নাট্যহুত্রকার 
ভরত যে অর্থে মুর্ধন্য যকারবিশিষ্ট মারিষশকের ব্যবহার নির্দিষ্ট 
করিয়াছেন অবিকল এ অর্থেই পালিভাষায় দন্ত্য সকার যুক্ত 

মারিস পদের ব্যবহার হয়া থাকে। অধ্যাপক [1:20]0070 

তাহার 17970 9০০৮ ০01 811 নামক গ্রন্থের ১৭১ পৃষ্টা 

লিথিয়াছেন সম্ভূমপূর্বক সম্বোধন করিহে. হইলে মারিসপদের 
প্রয়োগ করিতে হইবে। “আটানাটিয় ন্ৃত্তে” যক্ষপতি বৈশ্রবণ 

উলাড়। নামক যক্ষকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন + 

নং এসো, মারিস, অমন্থসেসা লভেয্য গমেস্ত বা নিগমেন 

বা সকৃকারং বা গরুকারং বা। 
নং এসো, মারিস, অমস্থসেসা লভেঘ্য আলকমন্দায় 

রাজধানিয়া বৎথুং বা বাঁসং ব1। : 

নং এসো, মারিস, অমন্থসেস। লভেষ্য যক্ানম্ সামিতিং 

গন্থংৎ। 

( আটানাটিয় সত) | 
পাঁলিভাষার সকার বিশিষ্ট মারিসশব হইতে সংস্কৃত 

নাটকের ষকার যুক্ত মারিধশবের উৎপত্তি হইয়াছে এ রূপ 
অনুমান বোধ হয় অন্যায্য নহে। পালি বর্ণমার তালব্য শ ও মূর্ধান্য 
যকারের& অস্তিত্ব নাই এই জন্য পালিভাষায় দস্তা স সনংযুক্ত 

মারিমশব্ব ব্যবস্ৃত হুইয়াছে। এ শবেই আবার সংস্কৃত ভাষায় 

প্রবিষ্ট হইবার সময়ে যত্ববিধির বশবর্তী হইয়া যকারবিশিই 



উবভূত্তি। ১১৩ 

ইইসাঞ্থে। দালিভীয়া দক্ষিণ দিকেই সম্যক্ বিস্তারলাত করিয়া- 
ছিলে, কবি তবভূতি ও দীক্ষিণীত্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন 
অতএব তাহার কাব্যে পালিভাষার প্রভাব অবলোকন করিয়! 

আমাদের বিশ্ি্ভহইবায় কারণ নাই। 

পালিভাষার মারিসশ কোন্ সংস্কৃত শবের অগজংশে 

উৎপন্ন হইয়াছে, এক্ষণে ইহাই আমাদের সবিশেষ জষ্টব্য |. 

ললিতবিস্তর, জাতকমালা, মষ্টসাহত্রিকা প্রজ্ঞাপারমিত| প্রভৃতি 

প্রাচীন গ্রন্থসমূহ অনুসন্ধান করিলে অবগত হওয়া যায় বৌদ্ধ- 
সংস্কৃত গ্রন্থের মার্ধশবাই পালিভাষার মারিন পদে পরিণত 
হইয়াছে। বৌদ্ধসংস্কৃত গ্রন্থে ব্যবহৃত মা্ধশব্ের বিশেষত্ব * 

ই, বে উহা কিক ব্যক্তির প্রতি বহুল পগ্মাণে 

পরযুঙগামান হয় ঘটে কিন উচ্চতর ব্যক্তি ও অতান্ত নীচবাক্তির 

নহ্বোঞ্ডন কালেও নময়ে সময়ে উহার প্রয়োগ করিয়া থাকেন। 

লপিতবিস্তরের ১৪শ অধ্যায়ে ইন্দ্র দেবগণকে সম্বোধন 

পূর্বক বলিতেছেন :স্ 

অদ্য মার বোধিসত্বোইভিনিক্ক মিধ্যতি। (লগিত- 

ধিস্তর 1১৫।) ছে পৃজনীয় দেবগণ আজ বোধিনত্ব গৃহত্যাগ 

+ মীর্যশব সম্বোধন ভিন্ন অন্য স্থলে ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে: 

চাকার সা: সম্প্ং কুলং শবতি হত চরমভাবিকো বোধিসবঃ 
্রত্যাজায়তে । (ললিতবিন্তর় ৩য় অধ্যায়।) যে কুলে বোধিসত্ 
চরম জন্ম লাত করেন কুলে চতুষ্তি গণ সম্পন্ন হইয়া থাকে। 



১১৪ | মীরিষ। 

করিবেন। অষ্টদাহজিকা রজ্ঞাপরিমিতার ৩ বিবর্ধে দেবগণ 
ইন্্কে সম্বোধন পূর্বক বলিতেছেন :-- 

উদৃগৃহীতব্যা মার্য প্রজ্ঞাপরিমিভা | টিটি মার্য 

প্রজ্ঞাপারমিতা। বাঁচয্িতব্য। মা প্রজ্ঞাপারমিতা। পর্্যবাধব্যা 

মার্ধ গ্রজ্ঞাপারমিতা। প্রবর্তগ্িতব্যা মার্য প্রজ্ঞাপারমিতা] ৷ 

দেশয়িতব্য! মার্ধ গ্রজ্ঞাপারমিতা। উপদেষ্টবা। মার্ধ প্রজ্ঞা- 

পারমিতা । উদ্দেষ্টব্য। মাষ প্রজ্ঞাপারমিতা। ন্বধ্যেতবা! 

মার্য প্রজ্ঞাপারমিত]। 

( প্রজ্ঞাপারমিতা, ওয় বিবর্ত পৃঃ। ) 

হে পূজনীয় দেবেন্ত্র পরম ভ্ঞানলাত করিতে হইবে, ধারণ 
করিতে হইবে, প্রচার কগিতে হইবে, উপলব্ধি করিতে হুইবে, 
গ্রবর্তন করিতে হইবে, আদেশ করিতে হইবে, উপদেশ করিতে 

হইবে, উদ্দেশ করিতে হইবে ও সম্পূর্ণরূপে আলোচন। করিতে 

হইবে। 

বেঙ্গল এনিয়াটিক সোসাইটার সংস্করণ নি ৫৫৮ 
পৃষ্ঠায় দেখিতে পাওয়া যাক বুদ্ধ কোন নাবিককে মাষ'পদে 
শন্থোধন করিতেছেন :- 

অদ্য থলু তিক্ষব স্তথাগতো নাবি£সমীপঞপাগমৎ্ পার- 

সম্তরণায়। স প্রাহ। প্রষচ্ছ গৌতম তরপণ্যম। ন মেংস্তি 
মার্য তরপণ্যং ইতুক্ত।1 তথাগতো বিহায়দা সর্বাতীরা্ 
গরংতীর-মগমৎ। (ললিতবিস্তর, পৃঃ ৫২৮) 

তদনত্তর তথাগুত নদীপার হইবার জন্ত নাবিক নদীপে 
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গমন করিলেন। নাবিক বলিল হে গৌতম তরপণ্য প্রদান 
করুন। হে নাবিক মহাশয় আমার তরপণ্য নাই এই কথ 
বলিয়৷ তথাগত আকাশপথে নদীর এক তীর হইতে অপরতীরে 
গমন করিলেন। 

জাতকমাল গ্রন্থে বুদ্ধ কনার্পকে সম্বোধন পূর্বক বণিতে- 
ছেন 

বোবিসন্ব। মার্ধ মত তবান। মহাশয় আপনি 
আমাকে ক্ষমা করুন। 

করুণ পুগুরীক গ্রন্থে সপ্ততি সহত্র যক্ষ, বৈশ্রবণ ও অন্যান্য 
যক্ষগণকে বলিতেছেন: 

সপ্ততির্ধক্ষমহত্রাণি কথয়স্তি বয়ং মার্ধা ভগৰতোহ্ধায়াধারং 

সঙ্জীকরিষ্যামে! তিক্ষুসংঘস্যচ। 
*.. (করুণাপুণ্তরীকমূ, তৃতীয়ঃ পরিবর্তঠ।) 

হেপ্মংাশয়গণ আমরা ভগবান্ বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘের নিমিত্ত 
আহার সংগ্রহ করিব। 

আমরা উদ্ধৃত স্থলকয়েকটাতে দেখিতে পাইলাদ হস্ত 
দেবগণকে দেবগণ ইন্ত্রকে, বুদ্ধ কনার্গ ও নাবিককে এবং 
যক্ষগণ বৈশ্রবণ ও অন্যান্য ধক্ষকে মার্ধপদে সম্বোধন 

করিয়াছেন। উল্লিখিত বাঁক)নমূহ ও অন্যান্য যে সকল স্থানে 

মাধপকেন্ প্রয়োগ হইয়াছে এসকল স্থল পর্যালোচনা করিয়া 

প্রতীয়মান হয় নাট্য শুত্রকার ভরত কার বিশিষ্ট মারিষশকের 

ব্যবহার বিষন্ন যে নিয়ম বিবিবঞ্ধ করিয়াছেন অথবা পালিগ্রন্থে 



১১৬ খবর । শর 

সকার বিশিষ্ট মারিলপদের থে প্রয়োগ নিদিষ্ট হইসে 
প্রাচীন বৌদ্ধসংস্কত গ্রন্থসমূহ মার্ষশঙোর প্রয়োগ য়ে 
ধরপ কোন বিশেষ নিয়ম প্রচলিত ছিলনা । যে প্রক্ষারে 
স্কততাার আর্ধাশর্ধ গালিতাষায় অরিয় এইরূপ ধারণ 

করিয়াছে প্রা ই প্রকারেই লাস্কৃত- মার্ষশকী পালিভাষার 
গ্ুকোমল মারিনপদে পরিণত হইয়াছে । রেফধুক্ত বকারের 
উচ্চারধ ঈহজ নহে এই জন্যই পালিভাষার ইকারঘবারা রেফ, 
ও ষকারের পরস্পর ব্যবধান কর! হইয়াছে। 

ভবভূতি উত্ত়রাম-চরিতের ১ম অগ্কে আবৃত্তশবের ব্যবহরি 
করিয়াছেন। উত্তরচরিতের টাকাকার, 
গ্রণের মতে এঁ শর্খের অর্থ উগিনীপতি | 

কলামচন্ত্র অ্টাধজকে প্রিজ্ঞামা করিয়াছিলেন £-- 

ামঃ। নির্ধিত্বং সোমপীতী আবুত্বো মে ভগবানৃক্র্াশৃ্ঃ। 
(উত্তর ।১।) 

জমার আবুত্ত তগবান্ খধ্যশৃঙ্ নির্বিত্বে দোমযজ্র সম্পাদন 
করিতেছেন ত€ এই স্থলে আবুত্তশঝের :তগিনীপতি অর্থ 
অদঙ্গত নহে এবং সাহিতাদর্পণকার ও বলিয়াছেন নাটকে 

থে আবুত্তশবের ব্যবহার হুইয়া থাকে উহার অর্থ ভগিনীপতি। 

- কালিদাম অভিজ্ঞান শকুগ্তল নাটকের ৬ট অস্কের প্রবেশকে 

আবুত্ত শবের প্রয়োগ করিগ্লাছেন। নগরের রক্ষিত 

(097508159) রাজ্যশ্যালক কে সম্বোধন পূর্বক বরিত্েছে?- 

আবুত্ত। 
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উতৌ। জং আবুত্ত আনবেই কহেন (অভিজ্ঞানশতুস্তল 1৬) 

আবুত্তের যা আল্তা হয় তাহাই বলুন। 

পুনরায় যখন শ্যালক মহারাজের সম্ম খে গমন করিতেছেন 
তখন রক্ষিদ্বয় বলিতেছে :-- 

উভৌ। পবিণউ আবুত্তে শামিপশাদশ। (অভিজ্ঞানশকুস্থল।৬) 
মহারাজকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত আনৃত্ত অন্তঃপুরে 

প্রবেশ করুন। ষষ্ঠ অঙ্কের প্রবেশকে এইরূপ ছয়টী স্থলে 

আবুত্তশব ব্যবন্গত হইয়াছে। এই সকল স্থলে এ শকের 

প্রকৃত অর্থ কি তাঁহা নির্ণয় করা! সহজ নহে। অভিজ্ঞান 

শকুত্তলের কোন কোন টীকাকার লিখিয়াছেন এই সকল স্থলে ও 

আবৃত্ত শব্দের অর্থ ভগিনীপতি। রাঁজশ্যালককে সন্তষ্ট করিবাঁর 

নিমিত্ত নগরের রক্ষিৎবয় তাহাকে আবুত্ত বা ভগিনীপতি পদে 

সন্বোধ্জা করিয়াছিল। কিন্ত এই ব্যাখা? আমাদিগের নিকট 

সমীচীন বলিয়া বোঁধ হয়না কারণ রাঁজশালকের অনুপস্থিতিতে 

ও রক্ষিগ্বয়ের একজন অন্যতরকে বলিতেছে : 

প্রথমতঃ । জানত চিলাঅই কু আঁবুত্তে। ( অভিজ্ঞান 

শকুস্তল।৬) হেজাহ্বক আবুত্তের আগমনে বিলম্ব হইতেছে । 
যদি রাজশ্যালকের পরিক্তোষ উৎপাদনই রক্ষিদ্বয়ের একমাত্র 

উদ্দেশ্য হইত তাহাহইলে তাহার অনুপস্থিতি কালে উহার 

কখনই তাহাকে আবুত্তনামে অভিহিত করিতনা। প্রাটীন কবি 
কালিদাসের গ্রন্থে এই সকল প্রয়োগ দেখিয়া আমাদিগের 
অনুমান হয় আবৃত্ব বের মৌলিক অর্থ ভগিনীপতি নহে। 



১১৮ আবুত্ত। 

সংস্কৃত ভাষায় আবুত্ত শব্দের ব্যুৎগত্িগত কোন বিশিষ্ট অর্থ 
পাওয়া যায়না। গালিভাযায় যে আাবুসো পদের প্রয়োগ আছে 

উহার অর্থ বন্ধ, বৃদ্ধ ও মাননীয়। সচ্চবিতংগ নামক গালিগ্রন্থে 
সারিপুত্র ভিক্ষুদিগ্কে সন্োধন পূর্বক বলিতেছেন :-- 

কতমা চ আবুসে! ছুকৃখং অরিয়সচ্চমূ। 

কতমা চ আবুসে৷ জাতি। 

কতম! চ আবুল জরা। 

কতমা চ আবুমো মরণমূৃ। 
কতম৷ চ আবুমো মোকো। 

হে মাননীয় ভিক্ষগন ছুঃখ এই অআর্ধ্যসত্যের র্ঘ কি? 
জাতি, জরা, মরণ ও শোক কাহাকে বলে ? 

এই স্থলে মাননীয় অর্থে ঘে আবুমো পদের ব্যবহার দৃ্ট 
হইল উহা! আয়ম্বা শব্দের সম্বোধন বিভক্তি যোগ উৎপন্ন 
হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষার আমুস্্ৎ শরই বোধহয় পািভাষার 
আয়ম্মা শবে পর্ধ্যবগিত হইয়াছে। সংস্কৃত আয়ম্মং শঙ্ধের 
মৌলিক অর্থ দীর্াযর্িশিষ্ট, বৃদ্ধ বা! গ্রাটীন। বোধ হয় সংস্কৃত 
ভাষায় বৃদ্ধবাচক আয়ুক্ং শব ও পালিভাষায় মাননীয় বাচক 

আয়ম্মা শব পরস্পর বিভিন্ন নহে । এই আয়ম্মা শবের সম্বোধন 
বিভক্তিতে আবুসো! পদের শি হইয়াছে এবং পাণিভাধার 
আয়ম্ম! বা আবুমৌ! পদ হইতেই কালিদাস ও ঘবভূতির আবুত্ত 
পদ জন্মলাত করিয়াছে। আয়ুক্মৎ, আয়ম্মা, আবুসো ও আবুত্ 

এই কয়েকটা পদের পরম্পয় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে। 
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সুতরাং এই আবুত্ত শবের মৌলিক অর্থ বৃদ্ধ বাঁ মাননীয়। 
অভিজ্ঞানশকুস্তল নাটকে রক্ষিতবয় বাজ্যালকের প্রতি সম্মান 
প্রনর্শনের উদ্দেশ্তেই আবুত্ত পদের প্রয়োগ করিয়াছিল, ভগিনীপতি- 
পদে সন্থোধন করিয়া! রাজগ্ঠালকের অথ! পরিতোষ উৎপাদন 

তাহার্ষের অভিপ্রায় ছিলনা। বৃদ্ধ অর্থ বাচক আযুদ্মং শব 

হইতে মাননীর অর্থ বাচক আয়ম্মা শৰের হৃষ্টি হওয়া সম্ভবনহে 
কিন্তু মাননীয় ও বন্ধুব'চক আয়ম্মা ব! আবুসো পদ হইতে 

ডগিনীপতি বাঁচক আবুত্ত শব্দের কির্ূপে উৎপত্তি হইল ইহাই 
. চিন্তণীয়। + 

.*. পরিষদের অনাতম সভ্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিদেব শান্্রী মহাশর 
ধলিলেন*'লঞ্জত অভিধানে লিখিত আছে জাবুত্তশব্বের অর্থ ভগিনী-পতি। 

যেকোন প্রকারে হউক না| কেন আমিদিগকে এ অর্থের সঙ্গতি রাখিতে 

হইবে। অভিজ্ঞানশকুস্বলের ৬ অস্কে যে রক্ষিদ্য়ের উন্লেখ আছে 

উহার উচ্চবংশীয় ক্ষত্রিয় হইতে পারে ও উহার! হয়ত্ত বখার্থেই রাজ 

গ্যালফের খ্যালক ছিল।” 

+ কয়েক মাস পূর্বে নবস্ধীপনিবাসী মদীয় অন্যতম অধ্যাপক পণ্ডিতবর 

শীযুক্ত অজিতনাধন্যায়রত্ব সহাশয়ের সহিত এ বিষয়ে আমার কধোপকথনহয় | 

তিনি বলেন শ্যালক ও তৃগিনীপত্তি এই চুইটা শব পরম্পর বিপরধ্ততাবে 
খ্যবত হইয়া থাকে। যিনি রাজার শ্যালক ৩। সকলেরই গ্যালক 

উর্ধাৎ ভগিনীগতি।" 



১২০ , দোহদ। 

 উত্তরচরিতের ১ম অঞ্ষে ভবভৃতি 

দোহদ শবের 1 পুংলিঙ্গে ব্যবহার 

করিয়াছেন। কিন্ত অমরকোষে এ শব নপুংসক লিঙ্গান্ত বলিয়া 

নির্দিষ্ট হইয়াছে । অধ্যাপক উইল্সন্ সাহেবের মতে দোহদ 
শব্দ সংস্কৃত নহে, দৌহদ এই সং্কত শব্দ প্রাইত ভাষয় দোহদ 
এই আকৃতি ধারগ করিয়াছে। রবুবংশের ৩য় সর্গে কালিদাস 
ুদৃক্ষিণ! দৌহৃদলক্ষণং দধৌ” এই বাক্যে দৌহদ শবের প্রয়োগ 
করিয়াছেন এবং উহার টীকাকার মহামহোপাধ্যায় মঞ্লিনাথ 
লিখিয়াছেন স্বন্ৃদয়েন গর্ভসৃদয়েন চ দ্বিহদয়া গতিণী ততমম্বদ্ি- 
ত্বাং গভে! দৌন্ধদমিত্যুচ্যতে" নিছে হৃদয় ও উদরস্থ শিশুর 
হৃদয় এই ছুই হৃদয় বিশিষ্ট বলিয়া গভিনীকে ঘ্িহ্দয়া কলে 

এবং  দ্বিছদয় শব্ধের উত্তর যত প্রত্যয় করিয়া দৌহঢ শব 
নিপ্পনন হইয়াছে । এই দৌহুর্দ শব্দ যে অর্থে ব্যবস্থীত হইয়া 
থাকে দোহদ শবের ও অবিকল এ অর্থ অতএব যে সময়ে দোহদ 

এই প্রাকৃত শব সংস্থৃত ভাবাপন্ন হইয়। দৌহদের স্থান অধিকার 

করিয়াছিল সেই সময়ে .উহ। উহার- স্বাভাবিক নপুসক লিঙ্গ 

ত্যাগ করে নাই। অমর সিংহের সময়ে দোহদ শব্ধ নপুংসক 

নিঙ্গান্ত ছিল বটে কিন্তু ভবভূতির সময়ে উহা একটা স্বতত্ত্ সংস্কৃত 
হিটিটিরি পরী 

1 অষ্টাব্:। ইদং ভগবত্য। অরুজ্ধতা! দেবীতি; শান্ত! চ ভুয়োতৃয়? 

ঈ্দিষ্টম য: কশ্িদ রিকি সোইচিরাৎ সম্পাদয়িতব্য: 

(উত্তর।১।) 

দোহদ। 



 ভবভূতি। ১২১ 

শব বলিয়া পরিগণিত হয় এবং দৌহদ এই নপুংসকিঙ্াস্ 
শক হইতে দোহদ শব্দের উত্পত্তি হইয়াছিল এরপ বিশ্বাম 

ছুরীতিত হয়। পুংলিঙ্গান্ত শব্ষের ম্যায় অবয়ব দেখিয়। তবভূতি 

এই দোহদ শব পুংণিষ্সে ব্যবছার করিয়াছেন। 

রর উত্তর চরিত নাটকের ৫ম অস্কে “তং কিং 

নিজে পরিজনে কদনং করোধি” ইত্যাদি 

বাক্ো যুদ্ধ ও হত্য! অর্থ কদন শবের ব্যবহার দৃষ্টহত়। অমর- 

কোষে এই কদন শবের উল্লেখ নাই। পাণিনীয় ধাতুপাঠে যে 

কদি বা কন্দ, ধাতুর উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়াযায় উহার উত্তর অনট 

প্রতায় করিলে কন্দন পদ দ্ধ ইতে পারে কিন্তু কান গদ 

নি্পন্ন হয়না। কেহ কেহ বলেন কদু ধাতুর উত্তর শিচ প্রায় 

করিয়া কু ধাতু নিপপন্ন হয়। এ কাদি ধাতুর উত্তর অনট, 

প্রত্যয় করিয়া বদন পদ সিদ্ধ করা.যায়। ঘটাদিত্ব হেতু কাদির 

স্বর হুস্থ হইয়্াছে। আ্যেরা কদ্ ধাতুর উত্তর অনট, প্রত্যয় 

. কষরিয়! কদ্দন পদ নিপন্ন করেন। আমাদের বোধ হয় কদন শব্ধ 

্কন্দন শবের অপত্রংশ মাত্র। পালি বা প্রাকৃত ভাষার গ্রতাবে 

স্ব এর সকার এবং ন্দ এর নকারলপ্ত হয়। অমরগিংহ ও 

'মুধমান্কন্বনং খ্যং সমীক' সম্পরায়কযূ” ইত্যাদি যুদ্ধ বাচক 

শব্ধ সমূহের মধ্যে আস্বন্দন শব্দের উল্লেখ করিরাছেন। অমর 

কোষের আগ্বন্দন ঝ! গ্কন্দন শব্ষই তবভূতির কদন শবের মূল 

এইরূপ অনুমান হয়। 



ঃ হই. ভরভূঁতি ্ 

উত্তরচরিতের ২য় অস্কে “স্থানে স্থানে মুখর ককুতো বাংকটত 

নির্করাণাং” এই শ্লোকে ভবভূতি ঝাংকৃত্তি 
বাঁ ঝাংশবের উল্লেধ রুরিয়াছেন। 

ঝাংশবের অর্থ নির্কর বা পার্ধতীয় বারিপ্রবাহের পতনধ্বনি। 

এই ধ্বনির সাধারণ নাম ঝাং ঝাং বা ঝা ঝাঁ। এরা 
যাউক এই দ্বাংকুতিশব কোথা হইতে উৎপন্ন হইল। সং 
্যাধতুর অর্থ পর করা, বাদনকরা বা বাজান এ্ং 
উত্তরচরিতের ৫ম অঙ্কে « ্যানির্দোষমমনদহনুতি-রটরাশ্বাত- 
মুজ্ভ্য়ন” ইতাদি স্থলে ভবভূতি হবয়ং যে খ্বা ধাতুর ব্যবহার 

করিয়াছেন সেই”: খা ধাতুই ক্ষয়প্রাণ্ড হইয়া ঝাং বা ঝাণ শবে 
পরিণত হইয়াছিল। পালিভাষার গ্রভাবে অথবা প্রধ্ৃতির 
অলজ্ঘ নিয়ম অনুসারে য়ে কোন প্রকারেই হউক না কেন যে 

সময় থ্বাশব ঝাশবে ও উপাধ্যায় শব্দ ওঝাশবে পরিণত 

হইয়াছে সেই সময়ে নিশ্চয়ই সংস্কৃতভাষা জরাজীর্ণ ও মারহাট্টা' 

হিন্দী, বাঙ্গালী, উড়িয়া, ত্রৈলস্্ী, গুজরাটা, গুভূতি উপভাষ। 

সমূহের হুত্রপাত হইয়াছে! 

উত্বরচরিতের ৪র্ঘ অস্কে অস্থির মর্দনধ্বমি প্রকাশ করিবার 

নিমিত্ত ভবভুতি মড়মড়ায়িত পদের প্রয়ে গ 

৮৬ করিয়াছেন। মড়মড়ায়িত শক্ষের. মড়- 

অংশ মৃদৃধাতু বা! মর্দ ধাত্বব্য়ব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। পালি- 
ভাষার প্রভাবে মর্দের রেফ, বিলুপ্ত হয় এবং সংস্কৃতভাষার 

ঝাম। 



উবভূতি। ১২৩ 

বার্ধক্য উপস্থিত হওয়ায় মদের দকার ডকারে পর্ধ্যবিত 
ইইয়াছে। : অপেক্ষাকৃত প্রাচীনকালে মমরির্শব যে যে স্থলে 

ব্যবহৃত হইত পরবস্তাীকালে উনার কতিপয় স্থল নবগ্রধিত মড়মড় 
ধর্তৃক অধিকৃত হইল । ধেধৃধীতু পূর্বে মর্দন অর্থে ও প্রযুক্ত 

হইত এবং "্মর্ণাতি মর্দ'য়তি যঃ সঃ মরুৎ। "মর্দনকরে যে সে মকৎ 
এইরূপ ধুতপর্তি করিয়া! যাচা হইতে মরুংশকের উৎপত্তি 

হইয়াছিল, সেই মকর্মক মৃধাতু কীলক্ুমৈ সামান্যতঃ মরণঅর্থে 
অকর্ধ্কর্ূপে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। এই সময়ে মর্দনধ্বনি 

প্রকাশ করিবার জন্ত মূদৃধাতু হইতে উৎপন্ন মড় মড় শব প্রচার 

লাভ করিল। অধুনা মর্মর ও মড়মড় উউয় শবই স্থলবিশেষে 
রযুদ্ক হই থাকে । | 

উচিত ৬ঠ অঙ্কে ভবড়তি যে গুণগুণায়মান শের * 

ব্টবগার. করিয়াছেন উচ্নার গুণভাগ 

গুপ্ননশব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যে 

সময়ে সংস্কৃত গুঞনশব্দ সর্দঘসংহারক কালের প্রভাবে গুণ এইরূপ 
শীর্ণাবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে নেট সময়ে গুণগুণায়মান এই 
 শঁকের উত্তৰ হইয়াছিল বলিয়া! বৌধহয়। 

গুণঞণ'য়মান | 

:*  বিদ্যাধরঃ। হস্ত হস্থ সর্ধমতিমীত্রং দোষায় ষং প্রবলবাতাবলিক্ষোত 

গম্ভী রগুণগুণায়মীনমেখ-মেছুরান্ধকারনীরম্ধ_নিবদ্ধম, | 

€ উত্তর।৬। ) 



১২৪ ... ভবভৃতি। 

_সভবভূতি মালতীমাধব প্রকরণের ১ম অঙ্কে ঝন্ধার, ৬ষ্ঠ অক্ক 

বদর, ঝনঝন্ বন্ঝন্, ও ৯ম অঙ্কে ঝঞ্জা 1 শবের 

. ঝর্ধী। প্রয়োগ করিয়াছেন। এই সকল সন্ত 
শব্দের ঝান্ভাগ ধ্বন্ ধাতুর অপভ্রংশে 

| তা হইয়াছে। ঝন্শবের দিতে ঝন্ঝনৃশব এবং বনুষান 
শবের সংকোচনে ঝঞ্জাশবের উৎপত্তি হইয়াছে। বানুঝনৃবিপিষ্ 

: অর্থাৎ ধ্বনিবিশিষ্ট বায়ুকে বঞ্জাবাত বলে। 

উপরি উদ্ধৃত কয়েকটা শব্জের পরিণাম বিবেচনা বিন 

অনুমিত হয় ভবভৃতি যে সময়ে প্রাদুর্ভূত হন তখন সংস্কৃত ভাষার 

জরা উপস্থিত হইয়াছিল ? এবং উহার অস্থি মাংস, হিন্দী, 
মার্হাট্, বাঙ্গালা ও ভূতি উগভাষার স্বষ্টি ও পুষ্টি করিতেছ্িল। 
€য সকল ভাষাতন্ববিৎ পণ্ডিত অব্যক্তদ্যোতক শবসমৃহকে 

আদিম অবস্থা বলিয়৷ নির্দেশ করিয়াছেন তাহাদের ব্বপক্ষে 

1 মাধব  উৎফুল্লার্জননর্জবাসিতবহৎপৌরন্তাব্কানিল- 

| প্রেম্মোল'খলিতেন্্রনীলশকরস্লিদ্ধান্ব, শ্রেণয়: 

( মাল ৯) 

পিপি 

| পরিষদের অন্যতম সত্য শ্রীযুক্ত চণ্তীচরণ বন্দোপাধ্যায় মাহাশয় 

বলিলেন «বাং ঝা, মড়অড়, ইত্যাদি শব্ধ দেখিয়াই তবভূতির সময়ে 
সংস্কৃততাধা জরাগ্রস্ত হইয়াছিল এরগ বলিতে পারা যায়ন!”। 



উবভূতি। ১২৫ 

ধা বিপক্ষে এস্থলে কিছুই উল্লিখিত হইলনা। যে সংস্কৃত- 
ভাষায় যথামন্তব প্রাচীনতম কাল হষতে বর্তমান জময় পধ্যস্ত 
শবদসমূহের ধারাবাহিক ইতিহাস বর্তমান রহিয়াছে, সেই ভাষার 
শৈশব বা যৌবন অবস্থায় যে পুনঃ পুনঃ গুগ্গন অর্থ গুণগুণায়মান 
পুনঃ পুনঃ অস্থির মর্দন অর্থ মড়মড়, নিশীথসময়ের বা নিঝরের 

গভীরধ্বনি প্রকাশ করিবার নিমিত্ত ঝঁ] ঝাশজ এবং ধ্নর 

সহিত প্রবাহিত বায়ু বোঝাইবার জন্ত ঝঞ্চাশবের প্রয্োগ 

হইতন! তাহ| এক প্রকার নিঃসন্দিগ্ররূপে ঝলিতে পারা যায়। 
বর্তমানকালে যদি কোন সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিত অতিবিশুদ্ধ সংস্কৃত 

ভাষায় কাব্য লিখিয়া তাহাতে পত্রের স্থলন অর্থে খদ্ খদ্শব 

অথবা ক্ষুজথু অর্থে ফুঁশব ব্যবহার করেন তাহা হইলে তিনি 
কখনই প্রাচীন কৰি বলিয়া গ্রতিগন্ন হইতে পারিবেন না। 

অবাক্ত ছ্যটোতক শব্গসমূ প্রাকৃতিক ধ্বনির অনুবাদ মাত্র অব্যক্ত 

অথনা প্রকৃতির অনুকরণে তর সকল শবের জন্ম হইয়াছে, কোন 

সংস্কৃত মৌলিক শের অপত্রশে উহাদের উৎপত্তি হয়নাই, 
ধাহার! এরূপ ; জগ, ভছেন তাহাদিগের নিকট 

(অবাক দোতক্ন্ীং স্বাভাবিক ধর্মই প্র 

প্র কহেইত, তাহা হুইলে প্রাচীনতম কাল হইতে 

যত ভারত হইডে' ইউরোগ পর্য্যন্ত সর্বকালে 
বং র্যীডক শবমমুহের আত একরপ হইত। 

বৈদিক যুগের স্কৃত-ধিগধ.যে শব্ধ দ্বারা এ স্বাভাবিক ধর্ম 



টি 

প্রকাশ করিতেন উন পীর রাত অহযাগণ ও মবিষল 
& শব দ্বারা ই উক্ত ধর্দের অভিব্যুক্ি করিতেন, শ্বেত 
ও জন্থদীণ উভয়ই অধ্যকরফ্োতক প্ তুল্য কৃতি হইভ।, 
কিন্তু দেশতেদ ও কালতেদে অধ্যভদ্যোতক শষ সমূহের আকৃতি 
ভেদ ঘটিয়া থাকে অতএব ইহারা! কেবজ প্রাকৃতিক ধ্বনির অঙ্গকরণ 
নহে । ভবভৃতির ঝাংকৃতি, গুণ ৭ অড়্ মড়। ও বাধা শক 

তত্তত্শববাচ্য প্বাকৃতিক ধ্বনির অনুকরণে উৎপন্ন হয় নাই। 
ভবভূতি আদ্যোপান্ত বেদ আয়ত্ত করিয়াঞ্িংলম এবং বৈদিক 

আদর্শে তাহার কাব্যত্রয় বিরচন করিয়াছিলেন যথার্থ কিন্তু তিনি 
উহার 'অমমমায়িক সংস্কৃত ও পাঁলিভাষার প্রকৃত অবস্থা গ্চ্ছন্ন 
ব্াধিতে গারেন নাই। তাহার কাব্যে কেবল বেদের প্রসিদ্ধ 
দেখিতে গাওয়া যায় এরূপ নহে, পালিভাষার ও. সমপর্ণ 

প্রভার লক্ষিত হইয়া থাকে এবং তাহার জময়ে সক, ভাষা যে 
জরাগ্রস্ত . হইয়াছিল ইহা ও তাহার কাব্য হইতেই অনথমিত 
হন 




